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1. Identifikácia organizácie
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO organizácie:
DIČ:
Rezort/zriaďovateľ:
Kontakt:
Forma hospodárenia:

Vojenské športové centrum DUKLA
Banská Bystrica
Hutná 3, 974 04 Banská Bystrica
00 800 520
2021075309
Ministerstvo obrany Slovenskej
republiky
tel.: +421-48-413 04 57
fax: +421-48-413 68 82
e-mail: info@dukla.sk
samostatná rozpočtová organizácia

Členovia manažmentu v roku 2019:
riaditeľ
riaditeľ odboru riadenia športu
riaditeľka odboru ekonomiky a správy
majetku
vedúci oddelenia riadenia športovej
prípravy
vedúca oddelenia administratívneho
zabezpečenia športu
vedúci oddelenia zdravotnej starostlivosti
náčelník skupiny podporného tímu
vedúca oddelenia správy majetku
vedúca finančno-personálneho oddelenia
vedúca skupiny účtovania a evidencie

pplk. Mgr. Roman Benčík
mjr. PaedDr. Pavel Kobela, PhD.
JUDr. Monika Maršáleková
kpt. Ing. Karol Džalaj
PaedDr. Jana Nikolajová
MUDr. Vladimír Vachalík
kpt. Mgr. Miloš Bátovský
PhDr. Janette Hroncová
Ing. Jana Lopitová
Ing. Katarína Videršpanová

Hlavná činnosť:
Hlavnou činnosťou Vojenského športového centra DUKLA Banská
Bystrica (ďalej len „VŠC“) je zabezpečiť športovú prípravu športovcov –
vrcholových športovcov individuálnych športových odvetví na podujatia
vrcholového športu a na športovú reprezentáciu Ozbrojených síl Slovenskej
republiky (ďalej len „OS SR“) a Slovenskej republiky.
V podmienkach VŠC je poskytnúť vrcholovým športovcom kvalitné
podmienky na tréningový proces aplikovaním najmodernejších metód a
foriem športovej prípravy a diagnostiky, zdravotné, personálne, finančné a
materiálno-technické zabezpečenie s akcentom na armádny element
strediska.
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2. Poslanie a strednodobý výhľad
Poslaním VŠC je:
− zabezpečenie profesionálnej starostlivosti a prípravy športovcov na
športovú reprezentáciu OS SR a štátnu športovú reprezentáciu s cieľom
dosahovať popredné umiestnenia na olympijských hrách, majstrovstvách
sveta a Európy, ako i na iných medzinárodných a vrcholových
celoštátnych súťažiach, ktoré sú príležitosťou na propagáciu krajiny,
kultúry a života občanov Slovenskej republiky,
− organizovanie športových podujatí pre domácich a zahraničných
športovcov s cieľom dostať VŠC do povedomia ľudí doma i v zahraničí a
prostredníctvom nich šíriť dobré meno Slovenskej republiky a OS SR,
− zabezpečenie starostlivosti o zverený hnuteľný a nehnuteľný majetok
(budovy, zariadenia, telovýchovné objekty, pozemky) s ich maximálnym
využitím pre vykonávanie výkonnostného a vrcholového športu a na
športovú reprezentáciu OS SR a Slovenskej republiky,
− spolupráca so športovými zväzmi, SOŠV, NŠC a športovými klubmi,
združeniami a organizáciami v oblasti športu s cieľom poskytnutia
profesionálnych podmienok pre najlepších talentovaných športovcov, aby
bola zabezpečená kontinuita ich výkonnostného vrcholu,
− prehĺbenie kooperácie s Ozbrojenými silami SR.
Strednodobý výhľad
Prostredníctvom VŠC je vytvorený v rezorte Ministerstva obrany SR
(ďalej len „MO SR“) priestor na zabezpečenie prípravy vrcholových
športovcov, reprezentantov OS SR a štátnych reprezentantov SR aj na ďalšie
obdobie.
Zámerom je udržať si vysoký kredit a úspešnosť centra v Slovenskej
republike. Vytvárať pre športovcov komplexné podmienky, ktoré budú
zodpovedať celosvetovo uznávaným parametrom a budú zárukou
porovnateľných
športových
úspechov
v
medzinárodnom
meradle.
Zabezpečovať z rozpočtu finančné prostriedky na prípravu, materiálnotechnické, zdravotné a personálne zabezpečenie, psychologickú prípravu,
diagnostiku, dopingovú kontrolu a oponentúru harmonogramov športovej
prípravy centrálnym manažmentom. Vybraným talentovaným športovcom
spoluvytvárať podmienky a zosúladiť športovú prípravu, či vzdelávanie,
športovú a olympijskú výchovu a športovú i sociálnu perspektívu vo
vrcholovom športe.
Hlavnou úlohou a cieľom strednodobého výhľadu činnosti VŠC je,
okrem zlepšovania materiálno-technického zabezpečenia, sociálneho,
organizačného, zdravotného a finančného zabezpečenia športovej prípravy
našich športovcov i rozvoj športovej prípravy mládeže a jeho legislatívne a
finančné zabezpečenie. V oblasti štátnej starostlivosti o telesnú výchovu a
šport sa týmto zachovajú záujmy štátnej športovej reprezentácie SR a
reprezentácie OS SR. Naďalej bude VŠC v rámci našich možností
zabezpečovať športovú prípravu vybraným mladým športovcom s podporou
MO SR, v spolupráci so SOŠV, NŠC, MŠVVaŠ SR príslušnými športovými
zväzmi a športovými klubmi.
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3. Kontrakt s ústredným orgánom a jeho
plnenie
Z dôvodu neexistujúceho kontraktu
nespracúva túto časť výročnej správy.

s ústredným

orgánom

VŠC
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4. Činnosti / produkty organizácie a ich
náklady
Základné ustanovenia
(1) VŠC pôsobí na základe rozhodnutia ministra obrany Slovenskej republiky
č. 50050/60 od 1. januára 1998 a zriaďovacej listiny č. 55483.
(2) VŠC je právnická osoba, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene.
(3) Na základe zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov, VŠC vydalo štatút, ktorý podrobnejšie vymedzuje jeho
pôsobnosť a úlohy, ustanovuje zásady jeho činnosti a vnútornej
organizácie a vzťahy k iným orgánom a organizáciám v oblasti telesnej
kultúry.
(4) Úlohy, zásady činnosti a organizácie VŠC uvedené v štatúte sú záväzné
pre vydaný organizačný poriadok VŠC.
Obsah činnosti VŠC:
Obsahom činnosti VŠC
športovcov vo VŠC po stránke:

je

zabezpečovanie

športovej

prípravy

− personálnej (zamestnávanie kvalifikovaných trénerov a športových
odborníkov),
− tréningovej (profesionálna práca kvalifikovaných trénerov
a športových odborníkov),
− organizačnej a administratívnej (komplexné administratívne
úkony týkajúce sa športovej prípravy a súťaží športovcov VŠC,
organizovanie a zabezpečovanie pretekov a sústredení),
− zdravotnej (odborné lekárske vyšetrenia, diagnostika funkčnej
zdatnosti organizmu, biochemické vyšetrenie, regenerácia,
rehabilitácia, dietológia),
− finančnej (mzdy a služobné príjmy, cestovné, stravovacie,
ubytovacie a ostatné náklady pri pretekoch a sústredeniach doma
i v zahraničí),
− materiálovej
(zabezpečovanie
všeobecného
a špeciálneho
športového materiálu),
− stravovacej
(zabezpečenie
stravovania
pre
športovcov,
zamestnancov VŠC),
− ubytovacej (poskytovanie ubytovania pre športovcov, trénerov
i ďalších členov realizačných tímov),
− dopravnej (poskytovanie dopravy na preteky a sústredenia doma
i v zahraničí).
Stále činnosti VŠC:
1. Príprava vrcholových športovcov jednotlivých športových odvetví na
olympijské hry (OH, ZOH), majstrovstvá sveta (MS), Svetové vojenské hry,
majstrovstvá sveta organizované Medzinárodnou radou vojenského športu
„Council international du sport militaire“ (SVH, MS CISM), Európske hry
(EH), akademické majstrovstvá sveta (AMS), majstrovstvá Európy (ME),
svetové poháre (SP), európske poháre (EP), majstrovstvá Slovenskej
republiky (M-SR).
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zdravotná starostlivosť, diagnostika a dietológia.
Materiálové zabezpečenie.
Zabezpečenie stravovania športovcom, zamestnancom.
Poskytovanie ubytovania.
Zabezpečenie dopravy.
Prenájom nehnuteľného majetku.
Zabezpečenie zahraničných služobných ciest a návštev
Organizovanie prezentačných a spoločenských akcií.

Dlhodobé činnosti VŠC:
1. Príprava TOP športovcov jednotlivých športových odvetví na Olympijské
hry 2020 (OH) a Zimné olympijské hry 2022 (ZOH).
Stále činnosti VŠC:
1. Príprava vrcholových športovcov

V roku 2019 boli vo VŠC vytvorené kvalitné podmienky pre výkon
športovej prípravy na plnenie kvalifikačných limitov na olympijské hry,
majstrovstvá sveta a majstrovstvá Európy, ako aj samotnú účasť na
vrcholných športových podujatiach. Prípravu sa podarilo zabezpečiť na
kvalitnej úrovni s prispením MO SR.
Celkovo získalo VŠC v kalendárnom roku 2019 na majstrovstvách
sveta, majstrovstvách Európy, svetových vojenských hrách, svetovej
univerziáde,
akademických
európskych
hrách
bojových
športov,
majstrovstvách sveta juniorov, majstrovstvách Európy juniorov 36
medailových umiestnení, čím o viacej ako 33% prekročilo plánované
merateľné ukazovatele (na rok 2019 bolo plánovaných 27 medailí).

2.

Zdravotná starostlivosť

Oddelenie zdravotnej starostlivosti (ďalej OZS) je súčasťou Odboru
riadenia športov, riadené riaditeľom odboru.
Úlohy v r. 2019 plnilo OZS v zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti
č. 577/2004 Z. z., ďalej podľa organizačného poriadku. Termínované úlohy
plnilo podľa ročného plánu činnosti, vytvoreného na konci roka 2018. Úlohy
boli splnené podľa plánu.
V roku 2019 si OZS stanovilo, ako základnú úlohu, udržať odbornú
úroveň poskytovaných služieb v oblasti všeobecného a
telovýchovného
lekárstva, ako aj rozsah diagnostiky tréningového procesu, čo je špecifikum
nášho strediska v porovnaní s ostatnými útvarmi MO SR. Na tieto oblasti
sme sa zamerali preto, lebo dlhé roky pre nedostatok lekárov máme problém
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zabezpečiť všetky požiadavky. Tieto úlohy sme splnili, často však
s ťažkosťami. Najmä pri nakumulovaní požiadaviek v jeden termín, preto že
miesto 2 lekárov vo VŠC pracoval počas roka na stálo iba 1 lekár, jeden lekár
pracoval na dohodu 2 hodiny denne. Voľná tabuľka lekára – zamestnanca
nie je dlhodobo obsadená, konkrétne od 1.9.2011.
V špecializovanej zdravotnej starostlivosti v priebehu roka na OZS VŠC
boli vykonané požadované vyšetrenia priebežne, podľa požiadaviek trénerov
ŠO. Jednalo sa o telovýchovno – lekárske a diagnostické vyšetrenia, so
zameraním na preventívne kontroly zdravotného stavu a kontrolu
trénovanosti (preventívne lekárske vyšetrenia športovcov, funkčné
laboratórne a terénne vyšetrenia, biochemické vyšetrenia). Úlohy sme splnili
v plnom
rozsahu.
Mali
sme
problém
s
kyslíkovým
senzorom
v spiroergometrickom zariadení, ktorým sme vyšetrovali funkčnú zdatnosť
športovcov. Výrobca zariadenia vymenil v tomto systéme pôvodný typ
kyslíkového senzora za nový typ, ktorý meria odlišné hodnoty ako
v predchádzajúcom
období.
Napriek
opakovaným
upozorneniam
dodávateľovi sa im zatiaľ nepodarilo nájsť riešenie tohto problému.
Počas roka sme robili mimo bežnej liečebnej starostlivosti aj
preventívne vyšetrenia zamestnancov, ktoré sú 1x za 2 roky. Vykonávali sme
aj preventívne prehliadky profesionálnych vojakov, ktoré sa robia
každoročne. Tieto prehliadky sa robili jednak našimi lekármi v Banskej
Bystrici, na druhej strane PrV v odlúčených častiach, ako Trenčín, Liptovský
Mikuláš, ale aj niektorí jednotlivci v Banskej Bystrici – keďže je slobodná
voľba lekára, boli zabezpečovaní všeobecnými praktickými lekármi (ďalej
VPL) v mieste bydliska. Pre problémy s absolvovaním prehliadok každoročne
a pre neznalosť vojenských zdravotníckych predpisov všeobecnými lekármi
s ktorými mali profesionálni športovci, tréneri uzatvorenú zmluvu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, vydal riaditeľ VŠC DUKLA na
začiatku roka 2020, nariadenie PrV prihlásiť sa iba do starostlivosti
vojenských lekárov v posádkach Banská Bystrica, Trenčín, Liptovský
Mikuláš.
Ďalším cieľom bolo udržanie kvality a rozsahu poskytovania
regeneračných procedúr pre vrcholových športovcov. Aj tieto úlohy sme
splnili skoro bezo zbytku, avšak často s veľkými ťažkosťami. Bolo to
spôsobené, tak ako vlastne každý rok, najmä veľkým počtom požiadaviek na
regeneráciu mimo VŠC a často tie požiadavky boli na tie isté termíny. Stávalo
sa preto, že v niektorých prípadoch sme neboli schopní zabezpečiť všetky
požiadavky mimo VŠC DUKLA. Zamestnancov OZS, fyzioterapeutov, to stojí
veľa úsilia, pracujú na úkor svojho osobného voľna a rodín, najmä pri
dlhodobých sústredeniach mimo Banskej Bystrice, vrátane víkendov.
Niektorí boli na SC mimo Banskú Bystricu aj 150-200 dní za rok!
V oblasti regenerácie vrcholových športovcov sa mimo zabezpečenia
pretekov a sústredení (ako je uvedené vyššie) počas celého roku
zabezpečovala prevádzka troch regeneračných liniek - v Banskej Bystrici,
Trenčíne a v Liptovskom Mikuláši a to aj vo večerných hodinách. V Banskej
Bystrici je regenerácia zabezpečovaná 3x v týždni od 7:00 až do 19:00, resp.
19:30 hod., z toho 1x v rozsahu 12 hodín a dvakrát v rozsahu 12 a pol
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hodiny, v ostatných častiach podľa počtu úväzkov a dohôd, tiež aj vo
večerných hodinách. Všetko pri upravenej pracovnej dobe stálych
zamestnancov a profesionálnych vojakov, ako aj pracovníkov na dohodu.
Podobne aj v Trenčíne bola regenerácia pravidelne zabezpečovaná
v upravenom pracovnom čase 9:00 – 17:00. Toto zabezpečenie významne
prispievalo k zvyšovaniu športovej výkonnosti našich športovcov.
V rámci zdravotníckeho zabezpečenia sústredení a športových súťaží
mimo Banskú Bystricu boli pre športovcov VŠC a športové zväzy v roku
2019 zabezpečené výcvikové tábory a športové súťaže fyzioterapeutami
a lekárom v celkovom počte 921 dní, včítane sobôt, nedelí a sviatkov, z toho
lekár 22 dní (v r. 2009 363 dní, 2010 533 dní, 2011 617 dní, 2012 658 dní,
2014 602 dní, 2015 660 dní, 2016 1038 dní, 2017 969 dní, v r. 2018 1026
dní). V Trenčíne bolo zabezpečených ďalších 49 dní (v r. 2017 30 dní, v r.
2019 66 dní). Od roku 2016 prudko stúpol počet zabezpečených dní mimo
VŠC, v predchádzajúcich 3 rokoch bol stav približne rovnaký. V tomto roku
počet zabezpečovaných dní klesol asi o 200. Vzostup zabezpečených dní
v posledných 3 rokoch bol umožnený prijatím ďalších 2 fyzioterapeutov od
1.1.2016, resp. 1.3.2016 a 1 fyzioterapeutky v r. 2017. Pritom požiadaviek
bolo stále ešte viac, ale už ich neboli v niektorých obdobiach zabezpečiť
z dôvodu kolízie termínov. Z toho dôvodu, keď bolo na výjazdoch veľa
fyzioterapeutov súbežne, občas trpelo aj zabezpečovanie regenerácie
v Banskej Bystrici, lebo pre ostatných športovcov v Banskej Bystrici bolo
málo fyzioterapeutov. V poslednom roku došlo k poklesu zabezpečených
akcií asi o 100 dní, čo bolo spôsobené tým, že nám bolo od 1.5.2019 zrušené
1 miesto odborného rehabilitačného pracovníka. Toto miesto bolo pridané do
cyklistiky a táto osoba popri inej práci zabezpečuje tento oddiel aj masážami
na sústredeniach, pretekoch, čím bolo OZS odbremenené od zabezpečenia
tohto oddielu.
V roku 2019 boli uzatvorené 2 zmluvy s externými subjektmi, na
plnenie úloh v zmysle zákona a na zlepšenie činnosti oddelenia. Tieto zmluvy
sú uzatvárané každoročne. Jednalo sa o 1 zmluvu so Slovenskou
zdravotníckou univerzitou v Banskej Bystrici, ktorá pomohla v určitých
obdobiach zlepšiť úroveň poskytovaných služieb v regeneračnej starostlivosti
o športovcov predovšetkým vo VŠC, občas aj na sústredeniach. Išlo
o vzájomne bezodplatné služby, keď škola potrebuje prax pre svojich
študentov v našom regeneračnom zariadení a títo OZS vypomáhajú pri
zabezpečovaní regenerácie športovcov VŠC, aj vo večerných hodinách. Druhá
zmluva je nevyhnutnou súčasťou pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
(Enviconsult Žilina) - likvidácia zdravotníckeho odpadu.
Viacerí
zamestnanci OZS, najmä fyzioterapeuti a lekár, trvale a
aktívne pracovali v realizačných tímoch športových zväzov, kde svojou
prácou prispeli k úspešným vystúpeniam športovcov našich športovcov na
mnohých svetových podujatiach, vrátane MS, ME, SP.
Všetci odborní pracovníci OZS si naďalej zvyšovali svoje odborné
vedomosti samostatným štúdiom odbornej literatúry, väčšina aj účasťami
seminároch a na kongresoch, 5-ti si dopĺňajú vysokoškolské vzdelanie.
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Bohužiaľ sme v uplynulom roku nedostali finančné prostriedky
vzdelávacie kurzy, tak ako to bolo v predchádzajúcich rokoch.

na

Pri zabezpečení športových podujatí, ktoré boli organizované vo VŠC,
v roku 2019 boli zdravotne zabezpečené všetky športové podujatia.
V r. 2019 sme uskutočnili pravidelné hygienické kontroly objektov. Drobné
nedostatky boli odstraňované priebežne. Niektoré objekty sú na pokraji
havarijného stavu pre zatekanie do objektov, napr. KJB, lodenica
v Liptovskom Mikuláši. VÚHE po obhliadke v novembri 2017 (pre zatekanie
vody do viacerých šatní, ako aj iných priestorov lodenice, plesnivenie stien)
zakázal používať najviac postihnuté 3 šatne a odporučil riešiť situáciu
s nadriadeným orgánom ako haváriu. Táto nepríjemná situácia je stále
v riešení. VŠC oslovilo MO SR so žiadosťou o pomoc, vec je stále v štádiu
riešenia.
Do nasledujúceho roka je pre OZS najdôležitejšou úlohou obsadenie
voľného miesto lekára vo VŠC a ďalej pokračovať v obnove a dopĺňaní
prístrojového vybavenie OZS na liečbu zdravotného stavu (napr. je potrebné
vymeniť poruchový masážny bazén v Trenčíne). Na konci roka 2019 sa nám
vďaka pomoci z MO SR podarilo zakúpiť nový, kvalitný Laser na liečebné
účely. Už v roku 2018 sa podarilo zakúpiť diagnostické EKG so špeciálnym
softvérom na predchádzanie náhlej smrti športovcov, ďalej ultrasonografický
prístroj na diagnostiku poranení mäkkých tkanív (svaly, šľachy) a celotelovú
kryoterapiu na urýchlenie regenerácie pre športovcov, čo výrazne
v posledných 2 rokoch skvalitnilo starostlivosť o športovcov. Bez pomoci MO
SR by ich zakúpenie bolo nemožné.
Naďalej je potrebné, a to nielen v zdravotnej oblasti, mapovať nové
možnosti zvyšovania športovej výkonnosti športovcov, napr. v metodike,
diagnostike tréningového procesu. Na nové zistenia následne reagovať
nákupom zariadení, alebo služieb, ktoré by mohli pomôcť našim športovcom
v raste športovej výkonnosti.
Počty zamestnancov na oddelení zdravotnej starostlivosti v r. 2019
Tabuľkové miesta v r. 2019

Obsadenie v r. 2019

Vedúci oddelenia –
hlavný lekár (z.)

1

Vedúci oddelenia –
hlavný lekár (z.)

1

Lekár (PrV)

1

Lekár (PrV)

0

Zdravotné sestry(z.)

1

Zdravotné sestry (z.)

1

Starší zdravotník
(PrV-fyzioterapeut)

6

Starší zdravotník
(PrV-fyzioterapeut)

4

Fyzioterapeut (z.)

4

Fyzioterapeut (z.)

4

Odborný RHB
pracovník (z.)

1

Samostatný RHB
pracovník (z.)

1

Celkom

15

Odborný RHB
pracovník (z.)
Samostatný RHB
pracovník (z.)

1
1
12
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Voľná tabuľka lekára – zamestnanca je dlhodobo neobsadená,
konkrétne od 1.9.2011. Situácia je preto v lekárskom zabezpečení kritická,
lebo HL je v dôchodkovom veku a po jeho odchode do dôchodku by vo VŠC
nebola žiadna náhrada. OZS to konštatuje už vyše 7 rokov, obsadiť miesto sa
stále nedarí. Nájsť nového lekára je ťažká úloha, naviac ideálne by bolo
nájsť lekára so vzťahom k športu a s atestáciu zo všeobecného lekárstva, aby
mohol od nástupu do zamestnania k VŠC samostatne pracovať na
ambulancii lekára pre dospelých. Na ambulancii vypomáhal v uplynulom
roku 2 hodiny denne na dohodu 1 lekár. Dve miesta starších zdravotníkov
sú taktiež neobsadené.
Mimo týchto tabuľkových miest, pracoval v Liptovskom Mikuláši 1
masér a v Trenčíne 1 fyzioterapeut na dohodu v tamojších regeneračných
centrách. Celková úroveň poskytovaných služieb v regeneračnej oblasti predovšetkým vzhľadom na prevažne vysoko kvalifikovaný personál, ako aj
na relatívne nové regeneračné priestory v Banskej Bystrici a v Liptovskom
Mikuláši - bola veľmi dobrá.
3. Materiálové zabezpečenie
Materiálové vybavenie vo VŠC v r. 2019 zabezpečovalo oddelenie
správy majetku, ktoré plnilo úlohy spojené s materiálnym hospodárením,
dodržiavaním zásad evidencie, kontrolou, zabezpečovaním služieb podľa
platných právnych predpisov s cieľom efektívneho využívania finančných
prostriedkov.
Hlavnou úlohou oddelenia v oblasti hnuteľného majetku bola v roku
2019 správa hnuteľného majetku štátu v správe VŠC v zmysle zákona č.
278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a
zabezpečenie nákupu tovarov, stavebných prác a služieb v zmysle zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na základe požiadaviek jednotlivých
oddelení.
Pre potreby MO SR bola spracovaná správa o nakladaní s majetkom
štátu za rok 2019. Na základe Smernice NGŠ OS SR č. ŠbPO-30-126/2013 a
zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci bola
podľa potreby vykonávaná zdokonaľovacia príprava vodičov PrV a
zamestnancov.
V súlade zo zákonom 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa raz
štvrťročne zverejňovali v profile verejného obstarávateľa súhrnné správy o
zákazkách podľa § 117 ods. 2 s cenami rovnakými alebo vyššími ako 5000,€ a v zmysle § 111 ods. 2 správy o zákazkách z E-trhoviska.
V priebehu celého roka bolo priebežne zabezpečované verejné
obstarávanie podľa požiadaviek jednotlivých oddelení. Boli spracované
podklady do plánu verejného obstarávania na rok 2020. V II. polroku 2019 v
mesiaci september prebiehalo vo VŠC prípravné obdobie inventarizácie
majetku štátu a v mesiaci október a november bola vykonaná fyzická
inventúra za jednotlivé účtovné celky a kontrola zbraní a munície, ich
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evidencia a zabezpečenie a v mesiaci december prebiehalo vyhodnocovanie
obdobie inventarizácie.
Priebežne boli pripravované zoznamy neupotrebiteľného majetku štátu
a uvedený neupotrebiteľný majetok štátu bol zlikvidovaný zazmluvnenou
spoločnosťou.
Riadna inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
v rozpočtovej organizácii Vojenské športové centrum DUKLA bola vykonaná
v súlade so Smernicou Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 62/2008
o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v znení
Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 39/2015, Metodických
pokynov na vykonávanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov na Ministerstve obrany SR a v jeho rozpočtových
a príspevkových organizáciách č. SEMaI-85-1/2015 a Nariadenia ministra obrany
Slovenskej republiky č. 66/2019 z 12. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 36/2019 o inventarizácii
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Ministerstve obrany
Slovenskej republiky a v jeho rozpočtových a príspevkových organizáciách
k 31. decembru 2019 z 25.júna 2019 a v zmysle Nariadenia riaditeľa VŠC
DUKLA č. VŠC-237-2/2019 na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov vo VŠC DUKLA.
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V roku 2019 bolo čerpanie finančných prostriedkov na zabezpečenie
športového materiálu vo výške 98 898,57 €, na zabezpečenie všeobecného
materiálu vo výške 36 944,45 €. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške
195 869,00 €.
Pre jednotlivé športy boli kapitálové výdavky v celkovej sume 0,00 €:

Športové
oddelenie
Kapitálové
výdavky v €

Atletika
0,00

Biatlon
0,00

Cyklistika
cestná
0,00

Džudo
0,00

Kanoistika
0,00

Rôzne

Športová
streľba

0,00

Grafické znázornenie kapitálových
výdavkov na nákup
športového materiálu v roku 2019=0

0,00

Vodný slalom

Vzpieranie

Zápasenie

0,00

0,00

0,00

atletika
biatlon
cyklistika
džudo
kanoistika
rôzne
šport. streľba
vodný slalom
vzpieranie
zápasenie
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Prehľad fyzických a právnických osôb, ktorým boli v r. 2019
poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu VŠC prevyšujúce v súčte
sumu 5 000,- € a účel, na ktorý boli tieto prostriedky určené
Por.
č.
1.

Dodávateľ
AMG Facility s.r.o.,
Zvolen
AMG Security s.r.o.,
Zvolen

Účel na ktorý boli finančné
prostriedky poskytnuté

Suma v €
s DPH

Upratovacie služby

64 166,63

Fyzická ochrana objektov

40 817,39

3.

architektúra, s.r.o.,
Očová

Vypracovanie projektovej dokumentácie Oprava systémových porúch a zlepšenie
sociálnych podmienok v objekte
SLOBODÁREŇ JUGO 600

76 800,00

4.

Auto Gábriel, s.r.o.
Košice

Služobné motorové vozidla – 9 miestneho

39 900,00

5.

Autotechna Baránek
s.r.o., B. Bystrica

2.

6.
7.
8.
9.
10.

Bc. Ján Blanár,
Trenčín
CIMOSTAV s.r.o.,
Králiky
Cinema+spol.s.r.o.,
Banská Bystrica
DOXX - Stravné
lístky, s.r.o. Žilina
Energie2, a.s.,
Bratislava

11.

ENG2 SR s.r.o.,
Bratislava

12.

FINAL-CD plus,
s.r.o., Partizánske

13.

Divoká voda, s.r.o.,
Bratislava

14.

I.S.O.N. spol. s.r.o.,
Očová

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

KAFFEX, spoločnosť
s ručením
obmedzeným, Štrba
Kanoistický klub
TTS Trenčín
KOOR, s.r.o.
Bratislava
Tomáš Martikán,
Liptovský Mikuláš
MBB, a.s., Banská
Bystrica
MC Met, s.r.o.,
Šamorín
Mgr. Michal Straka,
Trenčín

Náplň do ostrekovačov, doplnenie zimnej
a letnej výbavy, žiarovky, stierače a čistiace
prostriedky, motorové oleje, zdvihák, strešný
nosič, reťaze podľa vlastného výberu na SMV
Poskytnutie fyzioterapeutických služieb pre
potreby VŠC DUKLA v B. Bystrici
Stavebné práce po výmene kanalizácie v
Administratívnej budove JUGO
Propagačný materiál podľa výberu, tonery
a náplne do tlačiarní, USB kľúče

16 383,00

Stravné lístky

98 088,69

Dodávka elektrickej energie
Inžiniersko konzultačná činnosť na projekte
"Rekonštrukcia atletického štadiónu VŠC
DUKLA Banská Bystrica"
Osobné motorové vozidlo 5-miestne, disky,
strešný nosič, servis snímača tlaku
pneumatík
Ubytovanie počas pretekov a sústredení
vodného slalomu
Stavebné práce - Rekonštrukcia strešného
plášťa (havarijný stav) a výmena okenných
výplní na objekte Telocvične, Trenčín a
oprava polykarbonátovej strechy strelnice v
Športovej hale DUKLA Banská Bystrica
Zabezpečenie sústredení pre potreby biatlonu
a vodného slalomu
Prenájom nebytových priestorov v Lodenici
TN pre potreby rýchlostnej kanoistiky
Energetická služba
Poskytnutie masérskych služieb pre potreby
VŠC DUKLA v L. Mikuláši
Prenájom plaveckých dráh na plavárni v B.
Bystrici pre potreby plávania
Športové odevy a športová obuv
Služby fyzioterapeuta pre potreby VŠC
DUKLA v Trenčíne

5 774,05

6 552,00
5 286,74

129 741,94
5 640,00
30 083,16
6 499,70

177 770,32

5 244,00
16 324,65
147 638,32
6 600,00
11 883,59
96 798,57
5 656,00
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Por.
č.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.

29.

30.
31.
32.
33.

Dodávateľ
Milan Petrán –
ALARMTECH,
Riečka
SJ SPORT o.z.
Malacky
Slovenská
kanoistika,
Bratislava
Slovenský atletický
zväz, Bratislava
Slovenský zväz judo,
Bratislava
Slovnaft, a.s.,
Bratislava
Slovenský
plynárenský
priemysel, a.s.,
Bratislava
stengl a.s.,
Bratislava
Stredoslovenská
vodárenská
prevádzková
spoločnosť, a.s.,
Banská Bystrica
Tatry mountain
resort a.s.,
Liptovský Mikuláš
Travelfun, s.r.o. L.
Mikuláš
Trenčianske vodárne
a kanalizácie a.s.,
Trenčín
Winmed, s.r.o., Nitra

34.

woodhouse company
s.r.o., Banská Belá

35.

Záhradnícke a
rekreačné služby

Účel na ktorý boli finančné
prostriedky poskytnuté
Oprava prístupového a dochádzkového
systému, preloženie kamery na Štadióne
SNP, nákup kamery s montážou
Prenájom motorových člnov pre potreby
vodného motorizmu, oprava a servis motorov
Zabezpečenie športovej prípravy rýchlostných
kanoistov, vodných slalomárov
a zabezpečenie psychologických služieb

Suma v €
s DPH
5 640,08
10 950,00
34 858,99

Zabezpečenie športovej prípravy atlétov

12 038,88

Zabezpečenie športovej prípravy džudistov

14 658,42

PHM, oleje a diaľničné známky

39 108,37

Odber plynu

12 133,00

Zabezpečenie hostingu a úprava
Informačného systému DUKLA

10 879,20

Vodné, stočné a zrážková voda Banská
Bystrica

44 977,65

Zabezpečenie športovej prípravy športovcov
VŠC DUKLA

11 944,00

Zabezpečenie športovej prípravy športovcov
VŠC DUKLA

5 136,00

Vodné, stočné Trenčín

7 702,65

Vysokovýkonný laser
Stavebné práce - oprava havarijného stavu
podlahy a vchodu do garáže v Športovej hale
DUKLA
Úprava lyžiarskych bežeckých tratí na
Králikoch

40 218,00
26 680,00
5 175,00

4. Poskytovanie stravovania
a) Stravovanie profesionálnych vojakov - vrcholových športovcov
- v súlade so Služobným predpisom hlavného služobného úradu č. 14/2016
o poskytovaní proviantných náležitostí je dávka nasledovná: celodenná
stravná dávka 4,08 € (raňajky 1,21 €, obed 1,66 € , večera 1,21 €) - Príloha
č. 2 k služobnému predpisu č. 14/2016 a prídavok F 1,76 € - Príloha č. 3
k služobnému predpisu č. 14/2016. Po splnení podmienok nároku na
bezplatné stravovanie (čl. 16 služobného predpisu) je v prípade nedodania
stravy výplata peňažnej náhrady za nedodanú stravu vo výške 5,84 €. To
platí na základe predložených výkazov stravovania profesionálnych vojakov vrcholových športovcov.
b) Stravovanie ostatných profesionálnych vojakov - bolo
zabezpečované v prípade nedodania stravy formou stravovacích poukážok
v hodnote 4,20 €, príspevok od zamestnávateľa je 2,84 € na deň, t.j. 65 %
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stravného v zmysle zákona 281/2015 Z.z. o cestovných náhradách v znení
neskorších predpisov. Profesionálny vojak si stravovaciu poukážku odkúpi
za hodnotu 1,36 €. Stravovacie poukážky sú vydávané na základe
predložených výkazov stravovania profesionálnych vojakov.
c) Stravovanie zamestnancov - na základe § 152 ZP boli
zamestnancom vydávané stravovacie poukážky v hodnote 4,20 €, príspevok
zo sociálneho fondu je v hodnote 1,03 €, príspevok od zamestnávateľa
v hodnote 2,71 €. Zamestnanec si stravovaciu poukážku odkúpi za hodnotu
0,46 €. Stravovacie poukážky sú vydávané na základe predložených výkazov
stravovania zamestnancov vo verejnom záujme.

5. Poskytovanie ubytovania
V roku 2019 bolo v ubytovni VŠC krátkodobo ubytovaných 550 osôb
a dlhodobo v priemere 45 osôb (celkom 16 152/730 L/D), za ktoré bola
uhradená čiastka vo výške 26 208,46 €.
Zabezpečované bolo ubytovanie pre športovcov - džudo, plávanie,
zápasenie, biatlon, atletika, vzpieranie, športová streľba a moderný päťboj,
lyžovanie, karate, lukostreľba, cestná cyklistika.
Vo Výcvikovom stredisku Králiky bolo počas roka 2019 ubytovaných
776 osôb (21 887 L/D), športovcov 35 osôb (237 L/D). Za využívanie
strediska bolo odvedených celkove 6 459,71 €. V priebehu roku 2019 bolo
vo VS Králiky zabezpečované ubytovanie nahlásených hostí a športovcov
VŠC a služby s tým spojené. V zimnom období bola vykonávaná údržba a
úprava bežeckých tratí, opravy a údržba zimnej techniky – ratrak, skútre.

6. Dopravné zabezpečenie
Hlavnou úlohou automobilovej služby v roku 2019 bolo zabezpečiť
včasnú a bezpečnú prepravu športovcov na športové podujatia - tréningy,
sústredenia a preteky spojené s reprezentáciou OS SR v tuzemsku a v
zahraničí, ako aj zabezpečenie úloh spojených s prevádzkou VŠC. Na rok
2019 bolo zabezpečené povinné zmluvné poistenie automobilov.
V priebehu roka 2019 najazdila automobilová technika VŠC 437 272
km a ostatná technika odpracovala 982 motohodín.
Automobilová technika spotrebovala 7 424 litrov benzínu a 34 796
litrov nafty. Ostatná technika 2 352 litrov benzínu a 821 litrov nafty. Spolu
je to 9 777 litrov benzínu a 35 617 litrov nafty, t.j. 45 394 litrov pohonných
látok a 137 litrov motorových olejov. Vo finančnom vyjadrení spotrebovala
automobilová technika PHM za 52 778,- €, ostatná technika za 4 147,- €,
spolu za 56 925,- € a oleje a prevádzkové kvapaliny v sume 1 552,- €.
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Spotreba pohonných látok za rok 2019

Benzín
Nafta
Celkom

Automobil. Ostatná
technika
technika
v litroch
7 424
2 352
34 796
821
42 220
3 173

Celkom l

9 777
35 617
45 394

Automobil. Ostatná
Celkom €
technika
technika
v eurách
52 778,00

4 147,00

56 925,00

52 778,00

4 147,00

56 925,00

7. Prenájom nehnuteľného majetku
Vojenské športové centrum DUKLA spravuje majetok štátu a medzi jeho
hlavné činnosti patrí zabezpečovanie športovísk na nerušenú športovú
prípravu jednotlivých športových oddelení a príprava nebytových priestorov
ako je Športová hala DUKLA, Štadión SNP, hlavná budova JUGO a
slobodáreň (ubytovňa) v Banskej Bystrici, výcvikové stredisko Králiky,
budova logistiky a budova telocvične v Trenčíne, lodenica v Liptovskom
Mikuláši, biatlonová strelnica na Králikoch, kryté opláštené plávajúce mólo
v Trenčíne. V čase nevyužívania priestorov našimi príslušníkmi sa
nehnuteľný majetok prenajíma iným subjektom v súlade so zákonom NR SR
č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
V roku 2019 bolo uzatvorených 64 nájomných zmlúv, z toho 54
príjmových, 5 zmlúv o výpožičke a 5 výdavkových NZ. Zmluvy sa následne
zverejnili v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR. V roku 2019 sa za prenájom
nebytových priestorov vyfakturovali finančné prostriedky v celkovej výške
101 770,84 €, z toho do štátneho príjmu, t. j. nájom nebytových priestorov
26 443,08 € a za energie a služby spojené s prenájmom (elektrická energia,
tepelná energia, vzduchotechnika, voda, vodné stočné, komunálny odpad) v
celkovej výške 75 327,76 €.
Športová hala DUKLA a Štadión SNP
zabezpečenie
tréningového
procesu
spoluorganizovanie podujatí a pretekov
Banská Bystrica boli zabezpečené tréningy
organizácií.

v správe VŠC slúžia hlavne na
našich
športovcov
a
na
VŠC. V spolupráci s Mestom
a športové akcie iných klubov a

Počas roka 2019 vznikli na objektoch VŠC viaceré havarijné situácie
(strecha kuchynsko-jedálenského bloku v Banskej Bystrici, časť strechy vo
vzpierárni Športovej haly VŠC DUKLA BB a očistnej časti), ktoré vznikli
nielen dlhodobým využívaním objektov ale tiež v súvislosti s nedostatkom
finančných prostriedkov na ich priebežné opravy a údržbu.
Počas celého roku 2019 oddelenie nehnuteľného majetku plnilo
požiadavky na základe predložených a schválených žiadostí, v spolupráci so
správcom telovýchovných objektov sa pripravoval
plán využitia
telovýchovných objektov podľa požiadaviek jednotlivých športových oddelení
a nájomcov.
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8. Zahraničné služobné cesty a zahraničné služobné návštevy
V roku 2019 realizoval ORŠ 523 ZSC prevažne z dôvodu zabezpečenia
športovej prípravy zaradených športovcov s cieľom vytvorenia kvalitných
podmienok na realizáciu tréningového procesu v klimaticky vhodnom
prostredí ako aj zabezpečenia účasti na medzinárodných športových
podujatiach MS, ME, SP, EP, MSJ, MEJ, SVH a pod.
Oproti roku 2018 došlo k nárastu realizovaných ZSC o 35 ZSC čo
predstavuje nárast o 7,17 %. Nárast ZSC bol spôsobený nárastom
finančných prostriedkov alokovaných na RPP 631 002 ZSC v rozpočte VŠC
DUKLA Banská Bystrica, ako aj zvýšenia žiadostí národných športových
zväzov o uvoľnenie zamestnancov a profesionálnych vojakov VŠC DUKLA
Banská Bystrica pre potreby štátnej športovej reprezentácie.
ZSC absolvovali aj príslušníci ORŠ / skupiny podporného tímu
s cieľom zabezpečenia diagnosticko - metodických služieb pre tréningové
skupiny VŠC DUKLA Banská Bystrica, ako aj diagnosticko - metodickú
pomoc pre reprezentantov SR v prípravných tréningových kempoch pred
významnými súťažami roku 2019 realizovaných z prostriedkov národných
športových zväzov.
9. Organizácia zabezpečenia športovej prípravy
V oblasti organizácie a zabezpečenia športovej prípravy sme sa
museli vysporiadať hlavne s náhlym znížením rozpočtu VŠC na športovú
prípravu v prvých mesiacoch roka 2019. Vďaka aktivite R-VŠC a ÚSRK MO
SR sa však v mesiaci marec 2019 podarilo dorovnať výšku prideleného
rozpočtu na športovú prípravu do pôvodne predloženého rozpočtu VŠC na
rok 2019. Takéto náhle zníženie rozpočtu VŠC na športovú prípravu však
vytvorilo „nervozitu“ vo VŠC zaradených trénerov, pre ktorých sú jasne
stanovené pravidlá pre plánovanie športovej prípravy hlavným predpokladom
úspešného plánovania športovej prípravy s cieľom dosahovania stanovených
cieľov.
Musíme konštatovať, že aj koniec roka 2019 bol v tejto oblasti hektický
a z dôvodu neschválenia rozpočtu VŠC na rok 2020 v stanovenom termíne,
sa vo VŠC zaradení tréneri dozvedeli rozpočet tréningových skupín na rok
2020, pridelený na základe dosiahnutých výsledkov v roku 2019, až k 20.
decembru 2019, čo hlavne v januári 2020, až do schválenia harmonogramov
športovej prípravy na rok 2020 spôsobovalo problémy pri vysielaní
športovcov VŠC na tréningové kempy.
10. Organizovanie prezentačných a spoločenských akcií
Hlavnou úlohou skupiny Marketing a komunikácia bola aj v roku 2019
propagácia vojenského športu, jeho športových výsledkov, organizovanie a
spoluorganizovanie domácich a medzinárodných športových, kultúrnych
a spoločenských podujatí, priebežné aktualizovanie a udržiavanie web
stránky a FB. Podľa príležitostí boli organizované tlačové konferencie,
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stretnutia
s médiami,
zabezpečovanie
komunikácie
s verejnosťou
a spolupráca
s komunikačným
a inými
oddeleniami
MOSR
podľa
požiadaviek. Navrhovanie a zabezpečovanie propagačného materiálu a tvorba
podkladov pre verejné obstarávanie zákaziek s marketingovým obsahom.
Taktiež pretrváva spolupráca s Olympijským klubom Banská Bystrica
v šírení osvety o olympionizme.
Deň detí s MOSR
V júni Ministerstvo obrany SR organizovalo deň detí s MOSR v
Spišskej Novej Vsi. Ako každoročne sa tejto akcie zúčastňuje aj VŠC DUKLA.
Teraz si pre deti pripravili ukážky techniky vzpierania a streľbu z laserových
pušiek.
Wannado festival športu
Premiérovo sme sa zúčastnili aj veľkého športového festivalu – Wannado
v Bratislave. VŠC DUKLA Banská Bystrica v spolupráci so Slovenskou
gymnastickou federáciou zabezpečili deťom ukážky športovej gymnastiky,
ktoré viedol náš reprezentant Slavomír Michňák.
M-SR v polmaratóne
V rámci Banskobystrického maratónu, v júni 2019, VŠC zorganizovalo
v spolupráci s Marathon BB Teamom aj Majstrovstvá Slovenska rezortu MO
SR v polmaratóne. Majstrovstiev sa zúčastnilo 26 bežcov z rezortu MO SR.
Deň otvorených dverí VŠC DUKLA
Deň otvorených dverí Vojenského športového centra sa uskutočnil
v júni na Štadióne SNP Štiavničkách v spolupráci s Olympijským klubom
Banská Bystrica a Centrom voľného času. Podujatie bolo určené pre
všetkých, ktorí mali záujem vyskúšať si rôzne športy z portfólia VŠC DUKLA
aj mimo neho, a stretnúť sa s úspešnými športovcami. Na tomto ročníku sa
zúčastnili aj Anastasija Kuzmina
a Matej Tóth, ktorí absolvovali aj
autogramiádu a fotenie s návštevníkmi. Bolo možné vyskúšať si športy:
biatlon, rôzne disciplíny z atletiky, kanoistiku – trenažér, džudo, karate,
lukostreľbu, šerm, vzpieranie a novinkou bol kickbox a thajský box pod
vedením najúspešnejšej slovenskej bojovníčky Moniky Chochlíkovej. Na
mieste prebehli aj ukážky zásahu Vojenskej polície a svoj prezentačný
stánok malo aj banskobystrické regrutačné stredisko.
Olympiáda materských škôl
V júni sme spoluorganizovali s mestom Banská Bystrica už 24. ročník
Olympiády materských škôl. V tomto roku sa zúčastnilo 31 materských škôl
s vyše 180 detí. Medzi hosťami bola aj naša najúspešnejšia športovkyňa
Anastasija Kuzmina.
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Naučme deti športovať
Každoročne sa VŠC DUKLA zúčastňuje na ZŠ Golianova projektu
Naučme deti športovať. Malí Banskobystričania si pod dozorom napríklad
Mateja Tótha či Nasti Kuzminy vyskúšali, ako správne športovať. Naši
športovci deťom ukázali, že čas sa dá tráviť aj inak, ako pri počítači. Deti si
na jednom mieste mohli vyskúšať veľa športov.
Športuj Slovensko
V spolupráci
so
Slovenským
olympijským
výborom
sme
spoluorganizovali športové podujatie Športuj Slovensko v Banskej Bystrici.
Hlavným zámerom Slovenského olympijského a športového výboru je
prilákať deti k pohybu. V bystrickom megaihrisku si mohli vyskúšať futbal,
basketbal, volejbal, florbal, biatlon, atletiku, golf či bedminton. Zaujímavý
bol pre verejnosť aj stánok VŠC DUKLA. Okrem biatlonovej streľby lákal deti
aj na vzpieranie a lukostreľbu. Svojich možných nástupcov dopredu hnala
hviezdna
športová
spoločnosť.
V Banskej
Bystrici
nechýbala
biatlonistka Anastasija Kuzmina, lyžiari Adam a Andreas Žampovci,
lukostrelkyňa Alexandra Longová. Úspešní slovenskí reprezentanti ochotne
deťom pomáhali a na záver programu sa s nimi odfotili a podpísali sa v rámci
autogramiády.
Hurá prázdniny
Na prezentácii VŠC DUKLA v rámci akcie na konci školského roka –
Hurá prázdniny, boli pripravené ukážky biatlonu, lukostreľby a džuda. Na
prezentáciách sa v tomto prípade podieľali aj športové kluby (džudo
a lukostreľba) z Banskej Bystrice.
Medzinárodné letecké dni Sliač (SIAF)
V roku 2019 sa tradičné Medzinárodné letecké dni na Sliači
uskutočnili už na začiatku augusta, opätovne aj s našimi ukážkami. Pre
záujemcov boli pripravené laserové biatlonové pušky a detská penová
vzpieračská činka.
Deň otvorených dverí Zásobovacej základne Nemšová
Tradične sa VŠC DUKLA Banská Bystrica zúčastnila aj dňa otvorených
dverí ZZ VÚ Nemšová, kde sa naše interaktívne ukážky športov tešia vždy
veľkému záujmu verejnosti. Okrem laserových biatlonových pušiek si
návštevníci mohli vyskúšať kanoistický trenažér pod vedením trénera
Mariána Ostrčila.
Slávnostné poklepanie základného kameňa rekonštrukcie Štadióna SNP
Pri príležitosti 75.výročia Slovenského národného povstania a 60.
výročia otvorenia Štadióna SNP v Banskej Bystrici sme v súčinnosti s MOSR
organizovali oficiálne slávnostné poklepanie základného kameňa komplexnej
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rekonštrukcie štadióna, ktorá sa týmto odštartovala. Na slávnostnom akte
poklepania sa zúčastnil okrem ministra obrany SR Petra Gajdoša aj
predseda Národnej rady SR Andrej Danko a predseda vlády Peter Pellegrini.
Akcia zaznamenala veľký záujem médií všetkých formátov.
Propagácia športových podujatí a športových výsledkov
Športové výsledky našich športovcov a podujatia, ktoré VŠC DUKLA
BB organizovalo, alebo sa na ich organizácii spolupodieľalo, boli
propagované najmä prostredníctvom fb profilu a web stránky, tlačových
konferencií a tlačových správ VŠC DUKLA.

Dlhodobé činnosti VŠC:
1. Príprava TOP športovcov jednotlivých športových odvetví
Olympijské hry 2020 (OH) a Zimné olympijské hry 2022 (ZOH).

na

V priebehu roka 2019 sa naplno rozbehol kvalifikačný proces na OH
2020 v japonskom Tokiu, v ktorom sa vo VŠC zaradení športovci snažia
splniť kvalifikačné limity stanovené MOV a SOV pre účasť na OH 2020.
Prvými kvalifikovanými športovcami VŠC na OH 2020 sú rýchlostný kanoista
nrtm. Peter GELLE a športový strelec des. Patrik JÁNY. Veľmi dobre
rozbehnutú kvalifikáciu majú aj zaradení športovci vodného slalomu z
ktorých má splnené kritériá pre účasť na OH 2020 aj z. Jakub GRIGAR.
2. Príprava vrcholových športovcov jednotlivých športov na Svetové
vojenské hry 2019 (SVH), Európske hry (EH) 2019.
V závere súťažného obdobia RTC 2019 sa príslušníci VŠC DUKLA
Banská Bystrica zúčastnili SVH 2019 v čínskom WUHANE, kde sa darilo
hlavne zaradeným športovcom atletiky, ktorí na svetových vojenských hrách
získali dve strieborné a jednu bronzovú medailu (striebro: des. Tomáš
VESZELKA, nrtm. Martina HRAŠNOVÁ bronz: des. Miroslav ÚRADNÍK) a po
neúspešnom vystúpení na predošlých svetových vojenských hrách 2015
v Južnej Kórei, tak opäť priniesli cenné kovy pre OS SR a MO SR
z najvýznamnejšieho športového podujatia profesionálnych vojakov.
V príprave na EH 2019 sme zvýšenú pozornosť venovali športom, v ktorých
sa mohli plniť kvalifikačné limity na OH 2020. Najvýraznejší výsledok
dosiahol nrtm. Juraj TUŽINSKÝ, ktorý obsadil 4. miesto

21

5.Rozpočet organizácie
Ministerstvo obrany SR VŠC rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu
na rok 2019 nasledovne:

Schválený rozpočet na rok
2019 v €

Ukazovateľ
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
z toho:
600
610 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV
620 - Poistné a príspevok do
poisťovní
630 - Tovary a služby
640 - Bežné transfery
700 - Kapitálové výdavky

Upravený rozpočet
31.12.2019 v €

52 000,00
6 198 539,00

52 000,00
6 554 228,00

6 198 539,00

6 358 359,00

2 502 324,00

3 106 110,00

987 576,00
2 479 196,00
229 443,00
0,00

1 132 956,00
1 863 456,00
255 837,00
195 869,00

Grafické znázornenie čerpania
finančných prostriedkov v r. 2019
4000000
610

3000000

620

2000000

630

1000000
0

640
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie k
31.12.2019

700
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Grafické znázornenie čerpania
finančných prostriedkov v r. 2019

PLNENIE
ZÁVAZNÝCH
PROGRAMOV
VÝDAVKY
096
09601
0960104

UKAZOVATEĽOV

PODĽA

Obrana
Riadenie a podpora obrany
Ostatná podpora

Schválený
rozpočet na
rok 2019
(€)

Upravený
Čerpanie
% čerpania
rozpočet
výdavkov
k schválen
k 31.12.2019 k 31.12.2019
ého
(€)
(€)
rozpočtu
(€)
6 198 539,00 6 466 988,00 6 466 938,00
104,33
6 198 539,00 6 358 359,00 6 358 321,67
2 502 324,00 3 106 110,00 3 106 109,24
987 576,00 1 132 956,00 1 132 955,85
2 479 196,00 1 863 456,00 1 863 421,32
229 443,00
255 837,00
255 835,26
0,00
108 629,00
108 617,00
0,00
40 230,00
40 218,00
0,00
68 399,00
68 399,00

102,58
124,13
114,72
75,16
111,50
0,00
0,00
0,00

% čerpania
k upravené
mu
rozpočtu
(€)
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Kategória 610
Z kategórie 610 boli čerpané prostriedky na mzdy, platy, služobné
príjmy a ostatné osobné vyrovnania.
Kategória 620
Z tejto kategórie sa preplácalo poistné do zdravotných poisťovní
a Sociálnej poisťovne, príspevky do doplnkových dôchodkových
poisťovní a poistné na osobitné účty.
Kategória 630
V kategórii 630 boli finančné prostriedky čerpané v programe
0960104 Ostatná podpora, t.j. na zabezpečovanie tréningového
procesu a nákupu telovýchovného materiálu pre športovcov, na
zabezpečenie
prípravy
a účasti
športovcov
na
športovú
reprezentáciu
Ozbrojených
síl
Slovenskej
republiky
na
medzinárodných podujatiach.
Kategória 640
V kategórii boli finančné prostriedky použité na výplatu príspevku
na bývanie, náhrady služobného príjmu, na preplatenie
výstrojných bodov, na preplatenie náhrady za nedodanú stravu
profesionálnych vojakov, na odstupné, odchodné, na preplatenie
práceneschopnosti.
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Kategória 700
V kategórii 700 boli finančné prostriedky použité na nákup športových lodí,
strojov, prístrojov a zariadení ako aj na nákup osobných automobilov
a traktora.

0960104
Podprogram/
prvok

0960104
0960104
0960104
0960104

Názov komodity

Počet

Prípravná a projektová
dokumentácia k rekonštrukcii
štadióna
Nákup lasera pre zdravotné
stredisko
Osobný automobil VW Caravelle
Comfort
Osobný automobil Opel Insignia
Sports Touner Innovation

Schválený
rozpočet (€)

Upravený
rozpočet (€)

1

0,00

87 240, 00

1

0,00

40 218,00

1

0,00

39 900,00

1

0,00

28 499,00

VÝDAVKY PODĽA KÓDOV
Kód zdroja
111
131 I
CELKOM

Schválený rozpočet
k 1. 1. 2019
6 198 539,00
0,00
6 198 539,00

Upravený rozpočet
k 31.12.2019
6 543 788,00
10 440,00
6 554 228,00

Čerpanie
k 31.12.2019
6 543 788,00
10 440,00
6 554 228,00
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VÝDAVKY
095
09504
0950412

Rozvoj obrany
Rozvoj infraštruktúry síl
Zvýšenie kvality života personálu

Ukazovateľ

Schválený
rozpočet na
rok 2019

% plnenia
Upravený
% plnenia
Čerpanie
k
výdavkov
rozpočet
k upravenému
schválenému
k 31.12.2019 k 31.12.2019
rozpočtu
rozpočtu

0,00

149 848,00

149 848,00

0,00

100,00

700

0,00

149 848,00

149 848,00

0,00

100,00

- 710

0,00

149 848,00

149 848,00

0,00

100,00

VÝDAVKY SPOLU

z toho:

V kategórii 700 v programe 095 boli finančné prostriedky použité na
projektovú
dokumentáciu
v akcii
VŠC
DUKLA
–
Modernizácia
a rekonštrukcia atletického štadióna a na akciu VŠC DUKLA –
Rekonštrukcia ubytovne v Banskej Bystrici. V programe 09604104 bol z tejto
rozpočtovej kategórie hradený nákup strojov, prístrojov a zariadení a nákup
osobných automobilov.

PRÍJMY VŠC DUKLA PODĽA EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE

Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
Ukazovateľ
na rok
k 31.12.2019
2019
PRÍJMY
52 000,00
52 000,00
SPOLU
z toho:

Čerpanie
výdavkov
k 31.12.2019

% čerpania
k schváleného
rozpočtu

% čerpania
k upraveném
u rozpočtu

29 799,33

57,31

57,31

200

52 000,00

52 000,00

29 799,33

57,31

57,31

- 210

35 000,00

35 000,00

28 119,11

80,30

80,30

- 290

17 000,00

17 000,00

1 680,22

9,88

9,88
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Súhrnný prehľad inventarizovaného majetku za účtovnú jednotku VŠC DUKLA Banská Bystrica
Účtovný stav ku dňu
vykonania
inventarizácie
(v obst. cenách)

Majetok
(názov a číslo účtu hlavnej knihy)

a

ÚČTOVNÁ TRIEDA 0 - DLHODOBÝ MAJETOK
01

Dlhodobý nehmotný majetok /DNM/
Softvér

013.

Dlhodobý hmotný majetok /DHM/
Stavby

02

Samostat. hnuteľ. veci a súbory hnuteľ. vecí
Samostat. hnuteľ. veci a súbory hnuteľ. vecí - inventár
Dopravné prostriedky
Drobný dlhodobý hmotný majetok

03
04
07

021.
022.
022.24
023.
028.

Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný
Pozemky

031.

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

042.

Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k softvéru

073.

Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku
Oprávky k stavbám

08

Opráv. k samost.hnut.veciam a súbor.hn.vecí
Opráv. k sam.hn.vec.a súb.hn.vecí-inventár
Oprávky k dopravným prostriedkom
Oprávky k drobnému DHM

081.
082.
082.24
083.
088.

Skutočný stav
zistený fyzickou,
príp. dokladovou
inventúrou
(v obst. cenách)
b

3 314 090,58

3 314 090,58

443 945,13

443 945,13

443 945,13

443 945,13

25 207 422,36

25 207 422,36

21 889 245,19

21 889 245,19

1 956 608,59

1 956 608,59

8 041,17

8 041,17

1 294 370,60

1 294 370,60

Zistené
Prírastky a
inventarizač
úbytky od
né rozdiely
vykonania
manká (-) inventúry do
prebytky (+)
konca
c=b-a
d

0,00 29 942,46

Stav majetku ku
dňu účtovnej
závierky
(v obstarávacích
cenách)
e =c+d

3 344 033,04

0,00
0,00
443 945,13
0,00
0,00
443 945,13
0,00 29 942,46 25 237 364,82
0,00
0,00 21 889 245,19
1 918 152,05
0,00 -38 456,54
0,00
0,00
8 041,17
1 362 769,60
0,00 68 399,00

59 156,81

59 156,81

0,00

0,00

59 156,81

924 456,53
924 456,53
87 240,00
87 240,00
-442 371,93

924 456,53
924 456,53
87 240,00
87 240,00
-442 371,93

0,00

924 456,53
924 456,53
87 240,00
87 240,00
-442 371,93

-442 371,93

-442 371,93

-22 906 601,51
-20 273 401,88

-22 906 601,51
-20 273 401,88

-1 562 342,05

-1 562 342,05

-8 041,17

-8 041,17

-1 003 659,60

-1 003 659,60

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

-442 371,93

0,00 -22 906 601,51
-20 273 401,88
-1 562 342,05
-8 041,17
-1 003 659,60

-59 156,81

-59 156,81

221 995,77

221 995,77

0,00 10 699,24

232 695,01

221 995,77

221 995,77

221 995,77

221 995,77

0,00 10 699,24
0,00 10 699,24

232 695,01
232 695,01

373 883,24

373 883,24

0,00

0,00

373 883,24

7 707,00
7 707,00
366 176,24
366 176,24
17 689,57
348 486,67

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

221
221.31
221.51

7 707,00
7 707,00
366 176,24
366 176,24
17 689,57
348 486,67

0,00
0,00

7 707,00
7 707,00
366 176,24
366 176,24
17 689,57
348 486,67

ÚČTOVNÁ TRIEDA 3 - ZÚČTOVACIE VZŤAHY

-316 078,55

-316 078,55

0,00

0,00

-316 078,55

32 408,12
32 408,12

32 408,12
32 408,12

0,00
0,00

0,00

32 408,12
32 408,12

-314 964,24

-314 964,24

0,00

0,00

-314 964,24

ÚČTOVNÁ TRIEDA 1 - ZÁSOBY
11

Materiál
Materiál na sklade

112.1

ÚČTOVNÁ TRIEDA 2 - FINANČNÉ ÚČTY
Ceniny
Ceniny - stravné lístky
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Účty v bankách
Bankové účty
Účet sociálneho fondu
Depozitný účet

213
213.03

Záväzky
Dodávatelia

321.

Zúčt. so zamestnancami a orgánmi sociálneho a
zdrav. poistenia
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Zamestnanci-profesionálni vojaci - mzdy bezhotovostné

331.155

-79 383,86

-79 383,86

0,00

-79 383,86

Zamestnanci-občianski zamestnanci - mzdy bezhotovostné

331.255

-115 546,74

-115 546,74

0,00

-115 546,74

Zdravotná poisťovňa-p.v. - Všeobecná zdravotná
poisťovňa

336.111

-11 907,53

-11 907,53

0,00

-11 907,53

Zdravotná poisťovňa-p.v. - Ostatné zdravotné poisťovne

336.113

-2 849,79

-2 849,79

0,00

-2 849,79

Zdravotná poisťovňa-o.z. - Všeobecná zdravotná
poisťovňa

336.121

-16 728,19

-16 728,19

0,00

-16 728,19

Zdravotná poisťovňa-o.z. - Ostatné zdravotné poisťovne

336.123

-4 508,91

-4 508,91

0,00

-4 508,91

VÚSZ-profesionálni vojaci

336.21
336.22

-32 306,48
-51 732,74
-30 953,42
-12 624,75
-18 328,67
-2 569,01
-301,48
-2 267,53

-32 306,48
-51 732,74
-30 953,42
-12 624,75
-18 328,67
-2 569,01
-301,48
-2 267,53

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-32 306,48
-51 732,74
-30 953,42
-12 624,75
-18 328,67
-2 569,01
-301,48
-2 267,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-17 689,57

-17 689,57

0,00

0,00

-17 689,57

-17 689,57
-17 689,57

-17 689,57
-17 689,57

0,00
0,00

0,00

-17 689,57
-17 689,57

1 253 010,12

1 253 011,12

0,00

4 692,53

1 257 702,65

1 253 010,12
1 253 010,12

1 253 011,12
1 253 011,12

0,00
0,00

4 692,53
4 692,53

1 257 702,65
1 257 702,65

Sociálna poisťovňa-občianski zamestnanci

Zúčtovanie daní a poplatkov

34

Ostatné priame dane-profesionálni vojaci
Ostatné priame dane-občianski zamestnanci

342.1
342.2

Iné pohľadávky a záväzky

37

HR-Iné záväzky-členské príspevky
HR-Iné záväzky- doplnkové poistenie

38

379.56
379.58

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
Náklady budúcich období - predplatné

381.

ÚČTOVNÁ TRIEDA 4 - VLASTNÉ IMANIE A
DLHODOBÉ ZÁVÄZKY
47

-59 156,81

Dlhodobé záväzky
Fond sociálny - RO

472.1

ÚČTOVNÁ TRIEDA 7 - Uzávierkové a
podsúvahové účty
Podsúvahové účty
Operatívna evidencia - zásoby

76-79
761.

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
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Inventúrny súpis peňažných prostriedkov vedených na bankovom účte ku dňu účtovnej závierky 31.12.2019
Miesto uloženia majetku:
Inventarizovaný majetok
P.č.

Účet

1

Názov majetku
(číslo bankového účtu)

Mena

Účtovný stav ku dňu
účtovnej závierky

3

4

5

2

1

221.31

SK09 8180 0000 0070 0016 6424

€

2

221.51

SK31 8180 0000 0070 0016 6416

€

Skutočný stav zistený dokladovou inventúrou
Doklad overujúci
Inventarizačné rozdiely
skutočný stav (bankový
Manká
Prebytky
výpis č.)
7
8
9

Ocenenie podľa
§ 25 zák.
6

10
účet SF

17 689,57

depozitný účet

348 486,67
366 176,24

x
Spolu
Cudzia mena prepočítaná na € spolu

Poznámky

0,00

x

x

x

x

Inventúrny súpis záväzkov ku dňu účtovnej závierky k 31.12.2019
v €/v cudzej mene *
Inventarizovaný majetok
P.č.

1

Účet

Účtovný stav ku dňu účtovnej závierky
Skutočný stav zistený inventúrou

Názov a sídlo dodávateľov, veriteľov, atď.

Faktúra číslo,
zmluva číslo,
výpl. listina,
atď.

3

4

2

Dátum
splatnosti
5

Ocenenie
podľa
§ 25 zák.
6

Ocenenie podľa
§ 25 zák.
7

1

379.56

iné záväzky - členské príspevky

10.1.2020

2

379.58

iné záväzky - DDP

10.1.2020

2 267,53

2 267,53

3

331.155

zamestnanci p.v. - mzdy hotovostné

10.1.2020

79 383,86

79 383,86

4

331.255

zamestnanci o.z. - mzdy hotovostné

10.1.2020

115 546,74

115 546,74

5

336.111

ZP p.v. - VŠZP

10.1.2020

11 907,53

11 907,53

6

336.113

ZP p.v. - ostatné poisťovne

10.1.2020

2 849,79

2 849,79

7

336.121

ZP o.z. - VŠZP

10.1.2020

16 728,19

16 728,19

8

336.123

ZP o.z. - ostatné poisťovne

10.1.2020

4 508,91

4 508,91

9

336.21

Vojenský úrad soc. zab. p.v.

10.1.2020

32 306,48

32 306,48

10

336.22

Sociálna poisťovňa

10.1.2020

51 732,74

51 732,74

11

342.1

ostatné priame dane p.v.

10.1.2020

12 624,75

12 624,75

12

342.2

ostatné priame dane o.z.

10.1.2020

18 328,67

18 328,67

13

472.1

Sociálny fond RO

10.1.2020

17 689,57

17 689,57

14

321.

SOFT IP, a.s.

1001047

6.1.2020

405,43

405,43

15

321.

Orange Slovensko, a.s.

1001048

1.1.2020

9,98

9,98

16

321.

ENVICONSULT

1001049

2.1.2020

14,74

14,74

17

321.

DIGI Slovakia, s.r.o.

1001050

10.1.2020

12,60

12,60

18

321.

T OWERCOM, a.s.

1001051

2.1.2020

4,99

4,99

19

321.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

1001052

2.1.2020

907,20

907,20

20

321.

SCHINDLER výťahy a eskalátory

1001053

4.1.2020

45,00

45,00

21

321.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

1001054

10.1.2020

632,20

632,20

22

321.

Energie2

1001055

17.1.2020

188,37

188,37

23

321.

Energie2

1001056

17.1.2020

1 574,37

1 574,37

24

321.

Slovnaft, a.s.

1001057

17.1.2020

1 563,17

1 563,17

25

321.

AMG Security. S.r.o.

1001058

16 742,25

26

321.

ALPHA Medical, s.r.o.

1001059

31.1.2020
23.1.2020

59,70

16 742,25
59,70

27

321.

Slovak T elekom, a.s.

1001060

24.1.2020

374,78

374,78

28

321.

Slovak T elekom, a.s.

1001061

31.1.2020

413,71

413,71

29

321.

T renčianske vodárne a kanalizácie

1001062

28.1.2020

825,35

825,35

30

321.

AMG Facility SK, s.r.o.

1001063

31.1.2020

5 833,36

5 833,36

31

321.

Commander services, s.r.o.

1001064

30.1.2020

171,36

171,36

32

321.

CPO, s.r.o.

1001065

7.2.2020

29,12

29,12

33

321.

CPO, s.r.o.

1001066

7.2.2020

16,96

16,96

34

321.

Pavel T uchyňa - výťahy

1001067

30.1.2020

168,87

168,87

35

321.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

1001068

21.1.2020

518,80

518,80

36

321.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

1001069

21.1.2020

408,24

408,24

37

321.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

1001070

21.1.2020

1 177,74

1 177,74

38

321.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

1001071

21.1.2020

x
Spolu
Cudzia mena prepočítaná na € spolu

x
x

x
x

301,48

309,83

398 584,36

301,48

309,83

398 584,36
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Na základe schválených finančných prostriedkov z MO SR boli
spracované rozpočtové opatrenia a navýšené limity v kategórii 630 a 700
a následne upravená evidencia faktúr.
Pre úrad správy rozpočtovej kapitoly MO SR boli spracované zoznamy
hmotného a nehmotného dlhodobého majetku podľa kategórií, zoznamy
všetkých prírastkov a vyradení hmotného a nehmotného majetku a zoznamy
majetku odpísaného v plnej výške, ktorý sa stále používa so stavom
k 31.12.2019.
Na základe Pokynov k postupu prác pre zostavenie zreálneného
návrhu rozpočtu na rok 2020 č. ÚSRK-1-11/2020 boli v sprístupnenej verzii
v IIS SAP zapracované zmeny rozpočtu pre rok 2020.
Na základe Smerníc ministra obrany SR pre obranné plánovanie na
roky 2021 až 2026 bol spracovaný zoznam požiadaviek na rozvoj investičnej
výstavby, rozvoj výzbroje, techniky a materiálu a rozvoj komunikačných
a informačných systémov a plánovacie účty nákladov na personál
a osobných nákladov.
Čerpanie rozpočtu VŠC DUKLA k 31.12.2019 bolo na 100,00 %.

ZHODNOTENIE ZAMESTNANOSTI
Prílohou č. 1 k č. SEEK-1-11/2019 boli VŠC DUKLA Banská Bystrica
stanovené záväzné ukazovatele pre kategóriu platov profesionálnych vojakov
a zamestnancov nasledovne:

Kategória
z.
p.v.

Limit €

Priemerný záväzný
počet

Priemerný záväzný
plat €

1 969 164,76

119,900

1 368,6160

1 136 944,24

57,900

1 636,3619

Rozpočtové prostriedky boli určené na výplatu platov profesionálnych
vojakov v zmysle zákona č. 281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych
vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a výplatu miezd
zamestnancov, vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme, v súlade so
zákonom č. 553/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov a Smernicou riaditeľa VŠC DUKLA Banská Bystrica
pre odmeňovanie vrcholových športovcov podľa Zákonníka práce.
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Prehľad o čerpaní prostriedkov v roku 2019 k 31.12.2019
Profesionálni vojaci
2019
Limit €
Priemerný evidenčný počet
Priemerný mesačný plat €

Stanovené ukazovatele

Plnenie za 1-12/2019

1 136 944,24
57,900
1 636,3619

1 136 944,24
57,900
1 636,3619

Tabuľková disciplína bola dodržaná.
Stanovený priemerný evidenčný počet nebol prekročený. Plnenie
priemerného mesačného platu bolo na 100,00 %. Plnenie stanoveného limitu
p.v. k 31.12.2019 bolo na 100,00 %. Evidenčný počet p.v. k 31.12.2019 bol
56.
Zamestnanci vykonávajúci prácu vo verejnom záujme

2019
Limit
Priemerný evidenčný počet
Priemerný mesačný plat

Stanovené ukazovatele
1 969 164,76
119,900
1 368,6160

Plnenie za 1-12/2019
1 969 164,76
119,900
1 368,6160

Stanovený priemerný evidenčný počet zamestnancov nebol
prekročený.
Plnenie stanoveného limitu bolo k 31.12.2019 na 100,001 %.
Evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2019 bol 118,5. Stanovený
priemerný plat bol plnený na 100,00 %.
Boli zavedené opatrenia na zníženie výdavkov na prácu nadčas. Vedúci
zamestnanci prehodnocujú rozsah práce nadčas a pracovnej pohotovosti
a za výkon takýchto činností prednostne udeľujú náhradné voľno.
Osobné príplatky boli upravované, resp. priznávané predovšetkým len
pre zamestnancov po uplynutí skúšobnej doby na pracovných miestach,
ktoré bolo nutné obsadiť.
V kategórii 620 bolo k 31.12.2019 vyčerpaných celkom 1 132 955,85 €.
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6.Personálne otázky
V roku 2019 boli prijatí do štátnej služby za profesionálneho vojaka
Ozbrojených síl SR 3 žiadatelia, ktorí po ukončení prípravnej štátnej služby
boli vyčlenení na plnenie úloh rozpočtovej organizácie v pôsobnosti
Ministerstva obrany SR pre potreby VŠC. Služobný pomer skončil
1 profesionálny vojak prepustením a 4 profesionálny vojaci boli na vlastnú
žiadosť premiestnený k iným vojenským útvarom. Do pracovného pomeru
bolo celkovo prijatých v priebehu roka 15 zamestnancov. Pracovný pomer
skončilo 17 zamestnancov na základe uplynutia dohodnutej doby a dohody
o skončení pracovného pomeru. Z dôvodu úpravy pracovných vzťahov bolo
vykonaných 60 personálnych pohovorov, spracovaných 83 pracovných zmlúv
a dodatkov k pracovným zmluvám a 278 platových výmerov.
V mesiacoch január a február 2019 boli spracované, plány dovoleniek
a služobné hodnotenia profesionálnych vojakov. Podľa ročného plánu a v
súlade s právnymi predpismi boli k 31. marcu 2019 spracované majetkové
priznania profesionálnych vojakov a vedúcich zamestnancov.
Počas celého roka sa ostatné úlohy plnili priebežne podľa mesačných
plánov a požiadaviek vedenia.

1. Charakteristika organizačnej štruktúry a zamestnancov VŠC

•

Riaditeľstvo
- riaditeľstvo
- oblasť marketingu a komunikácie

•

Odbor ekonomiky a správy majetku
- skupina účtovania a evidencie
- oddelenie správy majetku (+ oblasť informatiky)
- finančno-personálne oddelenie
- oblasť právnych služieb

•

Odbor riadenia športu
- oddelenie riadenia športovej prípravy
- oddelenie administratívneho zabezpečenia športu
- skupina podporného tímu
- oddelenie zdravotnej starostlivosti
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Organizačná štruktúra 2019

Riaditeľ VŠC DUKLA
Banská Bystrica

Riaditeľstvo

Odbor ekonomiky
a správy majetku

Odbor riadenia
športu

Finančno-personálne
oddelenie

Oddelenie riadenia
športovej prípravy

Oddelenie správy
majetku

Oddelenie zdravotnej
starostlivosti

Skupina účtovania
a evidencie

Oddelenie administr.
zabezpečenia športu

Oblasť právnych
služieb

Skupina podporného
tímu

VŠC riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ VŠC, ktorý je
štatutárnym orgánom VŠC. Riaditeľ môže v rozsahu svojich práv
a povinností poveriť ďalších zamestnancov na právne úkony vykonávané
v jeho mene. Rozsah oprávnení na právne úkony v mene riaditeľa ustanovuje
organizačný poriadok VŠC, ktorý je vnútorným dokumentom VŠC a
stanovuje úlohy, zásady činnosti a organizácie a pôsobnosť jednotlivých
stupňov riadenia, vymedzuje ich vzájomné vzťahy, stanovuje povinnosti,
zodpovednosť a právomoci riaditeľov odborov, vedúcich oddelení a skupín
VŠC.
Vo VŠC pôsobili v r. 2019 zamestnanci vo verejnom záujme, ktorých
pracovno-právny vzťah upravuje Zákonník práce a zákon č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákon č.
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov a profesionálni vojaci, u
ktorých sa uplatňujú ustanovenia zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe
profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V súlade so zákonom č. 440/2015 Z.z. (Zákon o športe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov), na základe Zmlúv o amatérskom vykonávaní
športu vo VŠC a Zmlúv o príprave talentovaného športovca vo VŠC bolo
povoľované vykonávanie športovej činnosti za VŠC športovo talentovanej
mládeži (zmluvní športovci, ďalej len „z.š.“).
K 31.12.2019 bolo v pracovnom pomere
služobnom pomere 58 profesionálnych vojakov.

121

zamestnancov

av
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Plánované a skutočné počty podľa tabuľkových počtov platných k
31.12.2019

plán

skutočnosť

Dôstojníci

22

19

Poddôstojníci

39

24

1

15

Zamestnanci

122

129

SPOLU

184

187

Mužstvo

Veková štruktúra k 31.12.2019

Vek

do 25
r.

26-30
r.

31-35
r.

36-40
r.

41-45
r.

46-50
r.

51-55
r.

Počet

39

29

27

25

22

13

9

56-60
r.
9

61-65 66-70
r.
r.
8

6

Graf vekovej štruktúry

51-55

56-60

61-65

66-70
do 25

46-50

41-45
26-30
36-40

31-35
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Vzdelanostná štruktúra profesionálnych vojakov a zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme k 31.12.2019
Základné

Stredné odborné

Úplné stredné

Vysokoškolské

12

10

55

110

Graf vzdelanostnej štruktúry príslušníkov VŠC

základné
stredné odbor
úplné stredné
vysokoškolské

Stav skutočného počtu prof. vojakov a zamestnancov k 31.12.2019 bol
nasledovný:
•

odbor riadenia športu

•

športovci:

•

•
•
•
•

28 profesionálnych vojakov
55 zamestnancov vo verejnom záujme
tréneri:
20 prof. vojakov (vrátane riaditeľa ORŠ – hlavného
trénera)
24 zamestnancov vo verejnom záujme (vrátane 3
zamestnancov SPT)
vedúci oddelenia:
2 profesionálni vojaci
2 zamestnanci vo verejnom záujme
referenti športov:
5 zamestnancov vo verejnom záujme
1 profesionálny vojak
mechanici:
3 zamestnanci vo verejnom záujme
lekári a zdravotníci: 4 profesionálni vojaci
7 zamestnancov vo verejnom záujme

spolu odbor riadenia športu 151 osôb
Graf odboru športu VŠC
športovci
tréneri
referenti
mechanici
zdravotníci
vedúci oddelenia
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° odbor ekonomiky a správy majetku:
29 zamestnancov vo verejnom
1 profesionálny vojak

záujme

spolu odbor ekonomiky a správy majetku 30 osôb
•

riaditeľstvo:

5 zamestnancov vo verejnom záujme
1profesionálny vojak

spolu riaditeľstvo

6 osôb

CELKOVÝ POČET

187 OSÔB

Graf skutočného počtu zamestnancov a profesionálnych vojakov
VŠC podľa zaradenia

odbor riadenia
športu
odbor ekonomiky
a správy majetku
riaditeľstvo

3. Rozvoj ľudských zdrojov
Prijímanie do Ozbrojených síl SR do prípravnej štátnej služby bolo
v roku 2019 realizované cestou Regrutačných skupín podľa miesta trvalého
bydliska žiadateľa v podriadenosti Personálneho úradu OS SR. Prepúšťanie
zo služobného pomeru bolo realizované podľa ustanovení zákona č.
281/2015 Z. z.. Zaradenie profesionálnych vojakov do platových tried bolo
vykonávané podľa dosiahnutých vojenských hodností na základe prílohy 1 k
zákonu č. 281/2015 Z. z. a zaradenie zamestnancov do platových tried
vykonávané v súlade s katalógom pracovných činností a zákonom č.
553/2003 Z. z.. Vzhľadom k tomu, že zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa nevzťahuje na
vrcholových športovcov, títo majú stanovované zmluvné platy v súlade so
Zákonníkom práce a Smernicou pre odmeňovanie vrcholových športovcov
podľa dosiahnutých športových výsledkov.
Personálna evidencia a personálna štatistika profesionálnych vojakov a
zamestnancov je vedená v súlade so smernicami o vedení personálnej
evidencie a personálnej štatistiky profesionálnych vojakov a metodickými
pokynmi. Úlohy pre personálnu prácu vyplývajú z ročného plánu a zo
základných opatrení. Tieto sa v stanovených termínoch plnia.
VŠC vytvára podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a
profesionálnych vojakov štúdiom na vysokých školách. Počas celého roka sa
zamestnanci VŠC zúčastňovali školení a kurzov, ktoré boli zamerané na
získanie nových informácií. Profesionálni vojaci v súlade s potrebami VŠC
absolvovali odborné kurzy v Prápore výcviku Martin.
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7.Ciele a prehľad ich plnenia
Hlavným cieľom VŠC DUKLA Banská Bystrica (ďalej len „DUKLA“) bolo
aj v roku 2019 zabezpečenie štátnej športovej reprezentácie, pričom
merateľným ukazovateľom a kritériom efektívnosti je stanovený počet
medailí.
V roku 2019 športovci VŠC získali 36 medailí z vrcholných podujatí
oproti 27 plánovaných.
Atletika
- na SVH vo Wuhane (zisk 3 medailí),
Biatlon
- na MS v Ostersunde (zisk 1 medaily),
- na MS v Minsku (zisk 1 medaily),

−

Karate
− na ME v Guadalajare (zisk 1 medaily),
na MEJ v Aalborgu (zisk 1 medaily),
Kickbox
- na MS v Sarajeve (zisk 1 medaily),
Muay Thai
- na MS v Bangoku (zisk 1 medaily)
- na akademických ME v Záhrebe (zisk 1 medaily),
Silový trojboj
- na MS v Hlesinborgu (zisk 1 medaily),
- na ME v Kaunase (zisk 3 medaily)
Sane
- na MEJ v Sant Moritzi (zisk 1 medaily)
Športová streľba
- na SU v Neapole (zisk 2 medailí),
Vodný motorizmus
− na MS v Jedovnice (zisk 1 medaily),
Vodný slalom
− na MS v La Seu Urgel (zisk 1 medaily),
− na MSJ v Krakowe (zisk 3 medailí),
− na MEJ v L. Mikuláši (zisk 9 medailí),
Vzpieranie
na MEJ v Eilat (zisk 2 medailí)
Zjazdové lyžovanie
na MS v Aare (zisk 3 medailí).
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Plnenie úloh na vrcholných podujatiach v r. 2019, najlepšie
umiestnenie za jednotlivé športy a ich vyhodnotenie

ATLETIKA:
PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI
MENO A PRIEZVISKO
1

nrtm. Mgr. Martina
HRAŠNOVÁ

2

z. Marcel LOMNICKÝ

3

npor. Mgr. Matej TÓTH

DISCIPLÍNA

PODUJATIE

Hod kladivom

MS

Hod kladivom
Chôdza –
50km

18. miesto

bez trénera

MS

nedokončil

EP

5

rtn. Dušan MAJDÁN

Chôdza –
50km

MS

6

des. Miroslav ÚRADNÍK

7

z. Iveta PUTALOVÁ

8

z. Matúš BUBENÍK

9

slob. Alexandra BEZEKOVÁ

10

z. Lucia SLANÍČKOVÁ VADLEJCH

400m
Skok do výšky
200, 400,
4x400m
viacboj

kpt. Rudkolf

MS

Chôdza –
20km

400m, 4x

TRÉNER

Lukáč

z. Mgr. Mária CZAKOVÁ

20km

E
9.miesto

4

Chôdza –

UMIESTNENI

12. miesto

Spišiak
z. Machník /

sa

R. Benčík

3 miesto

HME

35. miesto

HME

10. miesto

MS

Spišiak
kpt. Matej

nenominoval

SVH

MS

kpt.. Matej

nenominovala
sa

kpt. Matej
Spišiak
z. Marcel
Lopuchovský
Jozef Karas
Mgr.
Rastislav
Miško

nenominovala

František

sa

Ptáčnik
npor.

11

des. Tomáš VESZELKA

Trojskok

SVH

2.miesto

Radoslav
Dubovský

12

13

14

z. Ing. Janka VELĎÁKOVÁ

z. Ing. Danka VELĎÁKOVÁ
z. Stanislava LAJČÁKOVÁ ŠKVARKOVÁ

Skok do
diaľky
Trojskok
100m prek.,
7- boj

HME

HME

MS

nenominovala
sa
nenominovala
sa
32. miesto

npor.
Radoslav
Dubovský
npor..
Radoslav
Dubovský
por. Michal
Škvarka
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PODPOROVANÍ ŠPORTOVCI
MENO A PRIEZVISKO

DISCIPLÍNA

PODUJATIE

UMIESTNENIE

1

Maximilián SLEZÁK

Hod oštepom

EP

6. miesto

2

Jakub KUBINEC

Hod oštepom

EP

nenominoval sa

3

Ľubomír KUBIŠ

chôdza

MEJ

12. miesto

4

Dominik ČERNÝ

chôdza

ME U23

19. miesto

5

Ema HAČUNDOVÁ

chôdza

ME U23

18. miesto

6

Klaudia ŽÁRSKA

chôdza

ME U23

Nenominovala sa

7

Michal MORVAY

chôdza

MS

Nenominoval sa

8

Monika HORNÁKOVÁ

chôdza

EP

38. miesto

9

Šimon BUJNA

100, 200m

SU

14. miesto

HME

17. miesto

Vrh guľou

MEJ

24. miesto

800m

EYOF

100, 200m

EYOF

nenominoval sa

MS

nenominovala sa

11 Lukáš BEER
12 Natália VÁLEKOVÁ
13 Filip RÉWAY
14 Oliver HRUDKAY
15 Veronika KAŇUCHOVÁ

Skok do
výšky

Hod
kladivom

1. miesto

TRÉNER
z. Jozef
Hanušovský
z. Jozef
Hanušovský
kpt. Matej
Spišiak
z. Ľuboš
Machník
z. Ľuboš
Machník
z. Ľuboš
Machník
kpt. Matej
Spišiak
kpt. Matej
Spišiak
Radoslav
Ivan
Martin
Bercel
z. Jozef
Párička
Eduard
Földváry
Kamil Nosian
z. Jozef
Párička

Vo VŠC zaradení športovci atletiky mali v roku 2019 bohatú a aj
náročnú atletickú sezónu, čo sa týka vrcholných podujatí počas celého roka.
Športovci atletiky absolvovali nasledovné podujatia: MS Doha (5 atléti),
HME Glasgow (5 atléti), MEJ Boras (3 atléti), ME U23 Gävle (3 atléti), EYOF
Baku (1 atlét), SU Neapol (5 atléti), EH Minsk (6 atléti), EP vo vrhoch
Šamorín (3 atléti), EP v chôdzi Alytus (6 atlétov), MED Sandnes (8 mužov a 9
žien aj s náhradníkmi) a SVH Wuhan 2019 (3 atléti).
V priebehu roka 2019 dosiahli športovci atletiky nasledovné najlepšie
umiestnenia: SVH 2019 WUHAN nrtm. Martina HRAŠNOVÁ 2. miesto, des.
Tomáš VESZELKA 2. miesto, 3. miesto des. Miroslav ÚRADNÍK, HME – des.
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T. VESZELKA 6. miesto, z. M. BUBENÍK 10. miesto, z. S. LAJČÁKOVÁ 18.
Miesto. Svetová univerziáda z. S. LAJČÁKOVÁ 7. miesto, des. M. ÚRADNÍK
10. miesto, Š. BUJNA 14. miesto a M. SLEZÁK 17. miesto. EP vo vrhoch – z.
M. LOMNICKÝ 4. miesto, M. Slezák 6. miesto, nrtm. M. HRAŠNOVÁ 12.
miesto.
Samozrejme pred tieto podujatia patrí nepochybne vrchol sezóny a to
MS 2019 v DOHE, Od totálneho výbuchu športovcov VŠC na tomto podujatí
nás zachránila kladivárka nrtm. M. HRAŠNOVÁ a to 9. miestom vo finále a aj
slušným výkonom. Z. S. LAJČÁKOVÁ mala premiéru na takýchto MS
a zvládla to so cťou po dodatočnom nominovaní na poslednú chvíľu od IAAF.
Istým rozčarovaní boli výkony chodcov (npor. Matej TÓTH, z. Mária
KATERINKA-CZÁKOVÁ),
ktorí
museli
v
náročných
klimatických
podmienkach absolvovať rad aklimatizačných kempov, ktoré pravdepodobne
nesplnili stanovený cieľ a chodci museli z dôvodu vyčerpania organizmu
ukončiť preteky ešte pred príchodom do cieľa. V tak ťažkých klimatických
podmienkach to však nebolo žiadnou výnimkou, keď z celého štartového
poľa prišlo do cieľa pretekov ani nie 50% štartujúcich.
Do ďalšieho obdobia musíme venovať pozornosť aj juniorskej kategórii
vo VŠC zaradených športovcov atletiky. V priebehu rokov klesajú počty
účastníkov na juniorských podujatiach (EYOF, MEJ, MSJ a ME U23) a aj
kvalita dosiahnutých výsledkov. Bohužiaľ tento klesajúci trend sa nepodarilo
zastaviť ani v tomto roku.

BIATLON:
PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI
MENO
A PRIEZVISKO
1

z. Anastasiya
KUZMINA

UMIESTNENI

DISCIPLÍNA

PODUJATIE

biatlon

MS

1. miesto
5. miesto

E

2

z. Paulína FIALKOVÁ

biatlon

MS

3

z. Ivona FIALKOVÁ

biatlon

MS

biatlon

MS

biatlon

MS

51. miesto

biatlon

MS

39. miesto

biatlon

ME

86. miesto

4

5
6
7

z. Terézia
POLIAKOVÁ
rtn. Martin
OTČENÁŠ
slob. Tomáš
HASILLA
z. Šimon BARTKO

TRÉNER
z. Daniel Kuzmin
z. Anna Murínová
z. Martin Bajčičák

6. miesto

z. Anna Murínová

štafeta

z. Martin Bajčičák

6. miesto
štafeta

Manfred GEYER

Natalia Otchenasch
z. Daniel Kuzmin
Tomáš Kos
z. Daniel Kuzmin
Tomáš Kos
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PODPOROVANÍ ŠPORTOVCI
MENO
A PRIEZVISKO
1 Matej BALOGA
2
3

Veronika
MACHYNIAKOVÁ
Aneta
SMERČIAKOVÁ

DISCIPLÍNA PODUJATIE

UMIESTNENI
E

TRÉNER
z. Daniel Kuzmin

biatlon

MSJaK

68. miesto

biatlon

MSJaK

22. miesto

z. Lukáš Daubner

biatlon

MSJaK

69. miesto

z. Lukáš Daubner

Tomáš Kos

Rok 2019 bol pre vo VŠC zaradených športovcov biatlonu úspešný,
keď z. Anastasija KUZMINA aj napriek chorobe dokázala zmobilizovať všetky
sily a hneď v prvom individuálnom štarte získala zlatú medailu. Počas celej
sezóny podávala výborné výkony, keď získala malý glóbus za rýchlostné
preteky a skončila na treťom mieste v celkovom hodnotení svetového pohára.
Anastasija si splnila ďalšie dva sny, keď získala zlato z MS a v posledných
stíhacích pretekoch sezóny v Osle strelila štyrikrát za nula.
Z. Paulína FIALKOVÁ na MS 2019 svoje najlepšie umiestnenie
dosiahla vo vytrvalostných pretekoch, keď ešte na poslednej streľbe bojovala
o medailu, ale dvakrát chybila a skončila na výbornom 5.mieste. Od prvého
štartu sezóny potvrdila, že patrí medzi najlepšie pretekárky a až desaťkrát sa
dokázala umiestniť v TOP 6. Paulína až do posledných pretekov
z hromadným štartom bojovala o zisk malého glóbusu a v celkovom
hodnotení svetového pohára skončila na výbornom 6.mieste.
Rok 2019 priniesol zmenu na poste reprezentačného trénera mužov,
ale ani jemu sa nepodarilo zabrániť poklesu výkonnosti. Rtm. Matej KAZÁR
si v prípravnom období zranil koleno a tréningový výpadok sa odzrkadlil aj
na výsledkoch. Najlepšie na MS 2019 skončil vo vytrvalostných pretekoch,
kde obsadil 40. miesto. Matej sa po sezóne rozhodol ukončiť svoju bohatú
kariéru, za ktorú sa mu chce VŠC DUKLA Banská Bystrica aj takto
poďakovať.
Najlepší výsledok na MS 2019 dosiahol des. Tomáš HASILLA v rýchlostných
pretekoch keď skončil na 39.mieste, kedy čisto zastrieľal ale bežecky nestačil
na najlepších.
Rtn. Martin OTČENÁŠ určite nemôže byť s hodnoteným rokom spokojný,
keď jeho najlepší výsledok vo svetovom pohári v Hochfilzene bolo 27. miesto.
Na MS 2019 sa tiež nevyhol poklesu bežeckej formy.
Z. Šimon BARTKO počas hlavnej sezóny ochorel a musel užívať
antibiotiká, ktoré mu nedovolili naplno trénovať, čo ho pripravilo aj o účasť
na MS. Štartoval na ME v Minsk/Raubichi, kde sa trápil bežecky
a výsledkovo nepresvedčil.
Na majstrovstvách sveta 2019 v letnom biatlone v bieloruskom Minsku
získal titul majstra sveta rtn. Martin OTČENÁŠ.
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CESTNÁ CYKLISTIKA:
PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI
MENO A PRIEZVISKO

DISCIPLÍNA PODUJATIE UMIESTNENIE

1

čat. Bc. Patrik TYBOR

2

z. Martin MAHĎAR

3

z. Ján Andrej CULLY

4

z. Bc Martin HARING

5

z. Juraj BELLAN

CC

6

z. Marek ČANECKÝ

CC

TRÉNER

8 miesto

nrtm. Maroš

štafeta

Kováč

CC

ME

-

-

-

ME

30. miesto

z. Martin Fraňo

ME

32. miesto

z. Martin Frańo

83 . miesto

z. Martin Frańo

CC-časovka
jednotlivcov
MS MTB

Europske
hry
ME

8 miesto
štafeta

nrtm. Maroš
Kováč

z. Martin Frańo

PODPOROVANÍ ŠPORTOVCI
MENO A PRIEZVISKO

DISCIPLÍNA PODUJATIE UMIESTNENIE

1

Jakub VARHAŇOVSKÝ

CC

2

Martin CHREN

EH

3

Lukáš KUBIŠ

ME Elite

4

Martin VLČÁK

ME U23

5

Samuel OROS

CC

ME U23
OH
omnium
OH
omnium
CC
CC

nenominoval
sa
nedokončil

TRÉNER
z. Martin Frańo
nrtm. Maroš
Kováč

21. miesto

z. Martin Frańo

47. miesto

z. Martin Frańo

8. miesto

nrtm. Maroš

štafeta

Kováč

Vo VŠC zaradení športovci cyklistiky po stabilizácii a reorganizácii
v roku 2016 stabilizovali kontinentálny tím, ktorý je jediným na Slovensku,
počas 3 sezón presunu centrály do Banskej Bystrice sa medziročne zlepšujú.
Tím neustále pracuje a v tomto náročnom športe zvyšuje kvalitu
úrovne nie veľkými skokmi, ale s víziou budovania budúcnosti a výchovy
novej mladej generácie cyklistov, ktorá už v mladučkom veku dokáže
zabodovať, čo nebývalo v minulosti zvykom. Je aj vidieť nárast na vrcholných
podujatiach. Pomaly nastáva kulminácia formy vzhľadom k OH 2020 a MS
2020 pri starších športovcov ako čat. Patrik TYBOR, z. Marek ČANECKÝ a z.
Martin HARING. Tím je okrem spomínanej trojice jedným z najmladších
zoskupení v Európe. Celá stratégia tímu Dukly je zvyšovať povedomie,
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výsledky na najväčších podujatiach, no zároveň plynule do tímu začleňovať
mladých jazdcov a zabezpečiť permanentný rast a medziročnú kontinuitu.
Okrem tradičných menších podujatí opäť došlo k zvýšeniu počtu
podujatí 1.kategórie UCI s najlepšími tímami sveta. Dukla štartovala na 4
podujatiach 1.kategórie, čo zvyšuje možnosti súťažnej prípravy najmä pre
mladých cyklistov na vrcholné podujatia. Postupne sa v družstve zmluvných
športovcov vyprofiloval základ reprezentácie U23, keď práve roky 2020-2021
budú ťažiskom pre výsledky v tejto kategórii. Celá kontinuita je zabezpečená
vzhľadom na OH 2020 v Tokiu a možnej účasti trojice starších pretekárov
a potom celej plejády pretekárov mladších vzhľadom k OH 2024 nielen
v cestnej ale i v dráhovej časti.
Tohto sezónny pretekový program mal i medziročný cieľ, zvyšovanie
základného štandardu a výkonnosti pretekárov vzhľadom na vrcholy
v sezóne 2020. Okrem toho sú v kalendári UCI podujatia druhej kategórie,
kde Dukla získala na cestných pretekoch UCI 7 víťazstiev, a ďalších 11
pódiových umiestnení, čo je najviac za posledných desať rokov.
Zároveň z. Martin HARING dosahuje rekordné zápisy v olympijskej
disciplíne Cross country MTB. Získal počas sezóny rekordných 10 víťazstiev,
z toho 4 prvej kategórie, a zimovať bude na 30. priečke svetového rebríčka,
ktorá mu zaručuje účasť na OH a naštartoval tak výborne kvalifikáciu
a splnenie stanoveného cieľa, dostať minimálne jedného pretekára na OH
2020 v Tokiu. Tak ako v každom športe bolo aj množstvo negatív, či
nepodarených cieľov. Najmarkantnejším bolo množstvo pádov, technických
porúch.

DŽUDO:
PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI
MENO A PRIEZVISKO

DISCIPLÍNA PODUJATIE UMIESTNENIE

TRÉNER

1

rtm. Milan RANDL

90kg

EH

7.miesto

Kpt. Matuszek

2

z. Andrea KRIŠANDOVÁ

52kg

EP

5.miesto

Kpt. Matuszek

3

z. Peter ŽILKA

90kg

MS

17-32.miesto

nrtm. Gregor

4

z. Matej HAJAS

100kg

SP

5.miesto

nrtm. Gregor

5

slob. Matej POLIAK

66kg

SP - GP

5.miesto

nrtm. Gregor

6

z. Filip ŠTANCEL

81kg

MS

9-16.miesto

nrtm. Gregor
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PODPOROVANÍ ŠPORTOVCI
MENO A PRIEZVISKO

DISCIPLÍNA PODUJATIE UMIESTNENIE

TRÉNER

100kg

MSJ

7.miesto

nrtm. Gregor

Dalibor ĎURČO

60kg

MEJ

účasť

nrtm. Gregor

3

Bruno BANSKÝ

66kg

MEJ

7.miesto

nrtm. Gregor

4

Alex BARTO

73kg

MEJ

5.miesto

nrtm. Gregor

5

Benjamín MAŤAŠEJE

90kg

MEU18

5.miesto

nrtm. Gregor

1

Márius FÍZEĽ

2

Rok 2019 môžeme pre vo VŠC zaradených športovcov džuda hodnotiť
ako veľmi úspešný hlavne čo sa týka skupiny podporovaných športovcov. Je
badateľná dobrá práca realizačného tímu a hlavne dlhodobo koncepčne
dobrá príprava mladých pretekárov. V neposlednom rade to, že môžu
trénovať so seniorskými reprezentantmi. Okrem výborných výsledkov
Máriusa FÍZEĽA, od ktorého sa síce očakávalo viac na najvýznamnejších
súťažiach, sa výborne presadili všetci naši mladí športovci. Okrem ich
spomenutých výborných výsledkov (7. miesto MSJ FÍZEĽ + 5. miesto svetový
ranking juniorov, 5. miesto MEJ BARTO, 7. miesto MEJ BANSKÝ, 5. miesto
MS U18 MAŤAŠEJE) získali pretekári našej tréningovej skupiny dve 7.
miesta (Samuel RET a Viktor ADÁM) a jedno 9. miesto (Miloš KREJČÍ) na
EYOF. Vo VŠC rastú ďalší reprezentanti, ktorých máme vo výhľade smerom
k EYOF 2021 v Banskej Bystrici a už na budúci rok budú zaradení do
reprezentačných družstiev.
Seniori mali hlavnú úlohu plniť kvalifikačné kritériá na OH 2020
a najlepšie sa zatiaľ darí z. Petrovi ŽILKOVI, ktorého naháňa v tej istej
kategórii rtm. Milan RANDL. Rtm Milan RANDL podal výborný výkon na EH
2019 v Minsku. Naši seniorskí pretekári dosiahli viacero výborných
výsledkov a vidno ich rastový potenciál. Slob. Matej POLIAK naposledy
počas GP v Austrálii tiež potvrdil, že vie porážať pretekárov zo svetovej špičky
a dostal sa znova do hry o OH 2020. Z. Filip ŠTANCEL 9.-16. miestom na MS
2019 ukázal, že sa vie dobre pripraviť, avšak potreboval by dlhšiu dobu bez
zdravotných komplikácií. V kvalifikácii na OH 2020 sú stále v hre z. ŽILKA,
rtm. RANDL, slob. POLIAK aj z. ŠTANCEL. FÍZEĽ to má po nie úplne
vydarených MSJ ťažšie ale nie nemožné.
V maximálnej možnej miere využívame možnosti a pomoc externých
trénerov – predovšetkým Branislava SLANÉHO, ktorý veľkou mierou
prispieva k príprave našich pretekárov. Rovnako tréner Anton PETIJA
zamestnaný na ŠG a externý komerčný kondičný tréner Martin PÁNIK.
Výkonnostná úroveň našich pretekárov, ako aj rôzne vekové skupiny,
nehovoriac o odlišnostiach mužskej a ženskej prípravy si vyžadujú
individuálnejší prístup, ktorý dvaja tréneri nemôžu zabezpečiť. V posledných
rokoch je zrejmý rastový potenciál džuda, avšak pri súčasnom vyťažení
trénerov to môže byť nevyužitý potenciál.
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KARATE:
PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI
MENO A PRIEZVISKO DISCIPLÍNA PODUJATIE

1

z. Ingrida
SUCHÁNKOVÁ

2

slob. Dominika
TATÁROVÁ

3

4

5

KUMITE
Seniorky 61kg

KUMITE

z. Miroslava
KOPÚŇOVÁ

z. Peter FABIAN

ME

3 miesto

TRÉNER

Miroslav Ďuďák

ME

prehra v 3. kole

KATA ženy

ME

13. miesto

KUMITE
Seniorky 68kg

ME

prehra v 2. kole

Pavol Prna

KATA muži

ME

9. miesto

PhDr. Mgr.Miroslav
Sližik, PhD.

Seniorky

Jozef Poliak

+68kg

voj 2. stp. Dorota
BALCIAROVÁ

UMIESTNENIE

PhDr.Mgr. Miroslav
Sližik, PhD.

PODPOROVANÍ ŠPORTOVCI
MENO A PRIEZVISKO
1

Ina MACEJKOVÁ

2

David PODSKLAN

DISCIPLÍNA PODUJATIE
KUMITE
Seniorky 61 kg
KUMITE
U21 -75kg
Seniori -75

UMIESTNENIE

ME

nenominovala sa

ME

účasť

ME

prehra v 1. kole

TRÉNER
Mgr. Peter Macko

npor. Mgr.
Klaudio Farmadín

kg

3

Matej HOMOLA

KUMITE
Muži -67 kg

npor. Mgr.
Klaudio Farmadín
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PODPOROVANÍ ŠPORTOVCI
MENO A PRIEZVISKO

DISCIPLÍNA PODUJATIE

UMIESTNENIE

TRÉNER

KUMITE
Juniori +76
4

Tomáš KÓSA

kg
U21 -84 kg
Seniori -84

MEJ

2. miesto

npor. Mgr.
Klaudio Farmadín

kg

V športovej príprave vo VŠC zaradených športovcov karate sa striedali
výcvikové tábory konané v zahraničí, s tréningami v domácich podmienkach
so svojimi osobnými trénermi.
V skupine seniorov sme kládli tento rok dôraz v prvom rade na posun
pretekárov v svetovom rankingu, čo viacerým nevyšlo, ako aj na
dôkladnú prípravu na ME seniorov v Guadalajara. Najvýraznejší posun
zaznamenala z. Ingrida SUCHÁNKOVÁ, ktorá v roku 2018 v OH rankingu
nefigurovala, ale ziskom bronzovej medaily na ME 2019 a 5-tym miestom
v KA Premier league Tokiu postúpila na 17. miesto.
Výrazný posun zaznamenal aj podporovaný športovec David PODSKLAN
z 221. miesta až na 97. miesto vo WKF rankingu.
Tomáš KÓSA prestúpil do kategórie seniorov, čo si vyžaduje svoj čas na
očakávanú výkonnosť. Momentálne vo svetovom rankingu figuruje na 41.
mieste.
Po nevydarenom roku 2019 klesla z. Miroslava KOPÚŇOVÁ na 18. miesto
v OH rankingu.
Výkonnosť viacerých pretekárov bola ovplyvnená chorobami a zraneniami, čo
je v úpolových športoch predpokladateľné. Všetci zaradení športovci zo
skupiny majú vysokú technickú úroveň, rovnako sa systematicky snažia
zlepšovať aj v špeciálnych kondičných a psychologických parametroch.
Pre pretekárov kata došlo zmenou pravidiel z tzv. „pavúkového“
vylučovacieho systému s repasážou na štvorkolový bodový systém
hodnotenia športového výkonu k výraznému zníženiu ich potencionálnych
možností pre dobré umiestnenie na vrcholných podujatiach. Nový systém
evalvácie športového výkonu v kata je systémovo nevýhodnejší pre všetkých
slovenských pretekárov, čo preukázateľne dokazuje aj ich celkové zníženie
športovej výkonnosti v silnej medzinárodnej konkurencii v roku 2019.
V roku 2020 bude príprava našich pretekárov zameraná hlavne na
Olympijsky kvalifikačný turnaj, ktorý sa bude konať 8. mája 2020 v Paríži
a taktiež na ME 2020 seniorov v Baku a MS 2020 seniorov v Dubaji.
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PLÁVANIE:
PODPOROVANÍ ŠPORTOVCI
MENO A PRIEZVISKO
1

2

z. Barbora MIŠENDOVÁ

z. Richard NAGY

3

des. Tomáš KLOBUČNIK

4

voj 2. stp.. Tomáš PÚCHLY

DISCIPLÍNA PODUJATIE UMIESTNENIE
50/100
motýlik
50/100
kraul

MS

TRÉNER

nenominovala

rtm. Ľuboš

sa

Križko
Mike Taylor

400kraul
400polohový
pretek

MS

100/200
prsia

MS

18. miesto

50/100kraul

MS

nenominoval sa

diskvalifikovaný

rtm. Ľuboš
Križko
Dirk Lange
rtm. Ľuboš
Križko

PODPOROVANÍ ŠPORTOVCI
MENO A PRIEZVISKO

DISCIPLÍNA

PODUJATIE UMIESTNENIE

50/100
motýlik

SU

50/100VS

MS

Sabina KUPČOVÁ

400VS/200PP

MEJ

4

Jozef BEŇO

100/200 prsia

MS

5

Tamara POTOCKÁ

50motýlik/100
VS

6

Andrea PODMANÍKOVÁ

200VS/200M

1

Adam HALAS

2

Barbora MIKUŠKOVÁ

3

35. miesto
nenominovala
sa
6. miesto
štafeta

TRÉNER
R. Hlavatý
J. Pšenka
P. Vodák

nenominoval

z. V.

sa

Železník

MSJ

13. miesto

M. Božik

SP

3. miesto

z. V.
Železnik

Vo VŠC zaradení športovci plávania nezaznamenali žiadne medailové
umiestnenia z významných súťaží. Uspokojivé je len,
že sa športovci
vyvarovali zdravotným problémom a tí najskúsenejší pretekári plávali na
úrovni osobných rekordov. Športovcov plávania tak, ako ostatných vo VŠC
zaradených športovcov letných športov čaká posledný rok prípravy na OH
2020, a tým si uvedomujú aj väčšiu zodpovednosť a koncentráciu na dané
ciele. Na základe dlhodobého neplnenia stanovených cieľov sme ukončili
zamestnanecký pomer so z. Barborou MIŠENDOVOU a ukončili vyčlenenie
vo VŠC pre voj. 2. stupňa Tomáša PÚCHLEHO.
Z dôvodu systémovej zmeny v príprave plavcov sme v roku 2019
nadviazali spoluprácu so slovenskou plaveckou federáciou a v úzkej
spolupráci sme vytvorili momentálne fungujúci systém prípravy
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reprezentantov
SPF
v podmienkach
VŠC
zaradením
športových
reprezentantov v plávaní do programu podpory športovej prípravy
z prostriedkov VŠC bez nároku na mzdu. Prvým úspešným krokom bolo
zvýšenie záujmu o zaradenie plavcov do VŠC, ktorý sa prejavil okamžite po
prijatí nového trénera plávania, ktorým sa na návrh SPF stal z. Vladimír
ŽELEZNÍK. Nie len počet ale aj výkonnosť vo VŠC zaradených športovcov
plávania a to hlavne výkonnosť vo VŠC zaradenej športovkyne Andrei
PODMANÍKOVEJ, ktorá sa po zisku 3. miesta na SP bude pokúšať
o splnenie olympijského limitu. Aj účasť prevažnej väčšiny vo VŠC
zaradených športovcov plávania na významných súťažiach nás oprávňuje sa
domnievať, že nastolená spolupráca medzi VŠC a SPF sa aj v nasledujúcom
roku prejaví vo zvýšení výkonnosti vo VŠC zaradených športovcov plávania.

RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA:
PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI
MENO A PRIEZVISKO

DISCIPLÍNA PODUJATIE UMIESTNENIE

1

nrtm. Peter GELLE

K1 1000m

MS

4. miesto

2

z. Milan DÖRNER

K1 1000m

MSJ

14. miesto

3

z. Martin JANKOVEC

K1 1000

MS

4

z. Bc. Miroslav ZAŤKO

K2 200

MS

5

z. Ing. Ľubomír BEŇO

K2 200

MS

6

čat. Matej RUSNÁK

C1 1000m

EH

7

z. Vincent FARKAS

CA 1000

MS

TRÉNER
npor. Šimočko
npor. Šimočko /
npor. Belovič

nenominoval

npor. Šimočko /

sa

npor. Belovič

nenominoval
sa
nenominoval
sa
11.miesto
nenominoval
sa

npor. Belovič
npor. Belovič
rtm. Hagara
Kňazovický

PODPOROVANÍ ŠPORTOVCI
MENO A PRIEZVISKO

DISCIPLÍNA PODUJATIE UMIESTNENIE

1

Marko UJVÁRI

K2 1000m

MEJ

2

Viktor DEMIN

K1 200

MS

3

Michal POLAKOVIČ

C1 1000

MSJ

4.miesto

TRÉNER
npor. Šimočko /
npor. Belovič

nenominoval

npor. Šimočko /

sa

npor. Belovič

nenominoval
sa

rtm. Hagara
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PODPOROVANÍ ŠPORTOVCI
MENO A PRIEZVISKO

DISCIPLÍNA PODUJATIE UMIESTNENIE

TRÉNER

4

Peter STOLÁRIK

C4 500/
C1 500

MSJ

7.miesto

rtm. Hagara

5

Lucia VALOVÁ

C1 200

MSJ

5.miesto

čat. Ostrčil

6

Hana MIKÉCIOVÁ

C2 500,

MSJ

16 - 32 miesto

čat. Ostrčil

7

Dominik OLEXÍK

C1 200

MSJ

9.miesto

čat. Ostrčil

Športová príprava vo VŠC zaradených športovcov slovenskej kanoistiky
– rýchlostná kanoistika sa v roku 2019 niesla v duchu hlavného cieľa a to
zisk miesteniek na OH Tokio 2020, o ktoré bojovali športovci na vrcholnom
podujatí sezóny MS Szeged 2019. Po národných nomináciách sa do bojov
o olympijské miestenky zapojili naši dvaja športovci nrtm. Peter GELLE
a čat. Matej RUSNÁK.
Po zmenách v nominácii posádkových lodí štartoval nrtm. Peter GELLE
v najobsadenejšej olympijskej disciplíne K1 1000m. Na tieto zmeny museli
operatívne spolu s osobným trénerom npor. Radovanom ŠIMOČKOM
reagovať. Dokázali vyťažiť maximum zo svojej doterajšej spolupráce
a výsledkom bol na MS 2019 zisk cenného 4. miesta a tým aj vybojovanie
prvej olympijskej miestenky pre slovenskú kanoistiku.
Čat. Matej RUSNÁK absolvoval kvalitnú športovú prípravu, počas
ktorej Matej preukazoval nárast športovej výkonnosti. Na Majstrovstvách
Sveta 2019 predviedol vynikajúce výkony, avšak nepodarilo sa mu
prebojovať do A finále a priamo sa zapojiť do boja o OH miestenky. Všetci
pretekári, ktorí postúpili v náročnom semifinále si nakoniec OH miestenky
vybojovali. Mateja čaká spolu s osobným trénerom veľa tvrdej práce, aby sa
im podaril splniť cieľ zisku olympijskej miestenky na dokvalifikácii v roku
2020.
Výbornými výsledkami sa prezentovali aj mladí podporovaní športovci
na vrcholných juniorských podujatiach, MEJ a U23, MSJ a U23 a na súťaži
olympijských nádejí SON. Marko UJVÁRI sa po národných nominačných
pretekoch svojou výkonnosťou zaradil medzi špičku v juniorskej kategórii,
ziskom 4. miesta MEJ a 5. miesta MSJ v OH disciplíne K2 1000 sa postaral
o jeden s najlepších výsledkov v rámci juniorskej reprezentácie. Peter
STOLÁRIK sa vo svojom mladom veku postupne prepracováva medzi
slovenskú špičku v juniorských kategóriách. Svoje tohtoročné úsilie
vyšperkoval triumfom vo svojej kategórii v disciplíne C1 500m počas
podujatia SON. Lucka VALOVÁ po úspešnej minuloročnej sezóne nedokázala
nadviazať na svoje skvelé umiestnenia no aj napriek tomu dokázala na MEJ
získať kvalitné 5. miesto v OH disciplíne C1 200m. Za zmienku stoja aj
perspektívne výsledky Milana DÖRNERA v OH disciplíne K1 1000m na MSJ
a U23, keď v jednej z najobsadenejších disciplín získal celkové 14. miesto.
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V priebehu roka 2020 čakajú športovcov rýchlostnej kanoistiky veľké
výzvy, hlavne smerom ku do kvalifikácii na OH a samozrejme aj účinkovanie
na tomto podujatí a aj na podujatiach juniorských kategórií a kategórií do 23
rokov.

SANE:
PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI
MENO A PRIEZVISKO
1

z. Tomáš VAVERČÁK

2

z. Matej ZMIJ

DISCIPLÍNA
dvojsedadlové
sane
dvojsedadlové
sane

PODUJATIE UMIESTNENIE

TRÉNER

MSJ

5. miesto

z.. Ján Harniš

MSJ

5. miesto

z.. Ján Harniš

PODPOROVANÍ ŠPORTOVCI
MENO A PRIEZVISKO
1
2
3

DISCIPLÍNA

Katarína ŠIMOŃÁKOVÁ jednosedadlové
sane
jednosedadlové
Jozef HUŠLA
sane
jednosedadlové
Marián SKUPEK
sane

PODUJATIE UMIESTNENIE

TRÉNER

MS U23

5. miesto

z.. Ján Harniš

SPJ

11. miesto

z.. Ján Harniš

SPJ

1. miesto

z.. Ján Harniš

Letnú prípravu vo VŠC zaradení športovci saní absolvovali podľa HŠP,
ktorý plnili takmer všetci športovci. Špeciálna príprava v RTC sa uskutočnila
v plnom rozsahu, ako nácvik štartov na štartovacom trenažéri, letné
sústredenia zamerané na rozvoj jazdných schopností na kolieskových
sánkach a samozrejme najdôležitejšie predsezónne sústredenia na ľade na
rozvoj zlepšenia techniky, jazdného prejavu a skúške materiálu.
V roku 2019 mali seniori dva vrcholné podujatia a to MS v nemeckom
Winterbergu a ME v nemeckom Oberhofe. Na MS sa zúčastnila zo športovcov
zaradených vo VŠC len Katarína ŠIMOŇÁKOVÁ. Predviedla sa solídnym
výkonom, keď v silnej konkurencii obsadila 22. miesto. V rámci MS sa konali
MS do 23 rokov, kde sa Kataríne podarilo vyjazdiť skvelé 5. miesto. Jakub
ŠIMOŇÁK ako jediný seniorsky zástupca VŠC sa týchto MS nezúčastnil,
kvôli bakalárskemu ročníku. Podľa pravidiel FIL (medzinárodná sánkarská
federácia) sa musí pretekár zúčastniť minimálne dvoch SP pred MS. Toto
kritérium Jakub ŠIMOŇÁK nesplnil. Ako druhú významnú súťaž sme
absolvovali ME v Oberhofe kde sa zúčastnili obaja športovci. Lepšie si
počínala z. Katarína ŠIMOŇÁKOVÁ, keď obsadila 18.miesto.
Pri juniorskej kategórii boli taktiež dve vrcholové podujatia a to MSJ
v rakúskom Igls. MSJ sa zúčastnili všetci športovci zaradení vo VŠC, ale aj
inštruktori športu dvojka z. Tomáš VAVERČÁK - z. Matej ZMIJ. Týždeň pred
MSJ sme absolvovali sústredenie na tejto dráhe. V najlepšom svetle sa
ukázala dvojka Vaverčák- Zmij, ktorí obsadili na MSJ 5.miesto zo stratou iba
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0.05 sekundy na bronzovú priečku. Ďalším športovcom, ktorý podal veľmi
sympatický výkon je Marián SKUPEK, ktorý ako mladší junior štartoval
v silnej konkurencii juniorov a obsadil 10.miesto. Pre Mariana SKUPEKA ako
mladšieho juniora to bola veľmi dobrá sezóna, keď zo šiestich SPJ stál päť
krát na pódiu, z toho tri krát vyhral a dva krát skončil tretí. V celkovom
hodnotení skončil Marian SKUPEK na druhom mieste zo 61 pretekárov. Pre
Jozefa HUŠLU boli MSJ veľkou príležitosťou vyjazdiť solídny výsledok, keď
po prvej jazde figuroval na 8.mieste. V druhej jazde v poslednej zákrute však
urobil chybu a tesne pred cieľovou fotobunkou narazil na mantinel, ktorý ho
vymrštil a doslova preletel ponad fotobunku.
Na spojených MEJ a SPJ sa zúčastnili všetci juniorskí reprezentanti
zaradení vo VŠC, ale štartovala len dvojka z. Tomáš VAVERČÁK- z. Matej
ZMIJ a jednotkár Jozef HUŠLA. Dvojka sa predviedla v dobrej forme, čo
potvrdzovali aj v tréningu veľmi kvalitnými jazdami. Žiaľ medailové
umiestnenie im ušlo len 0,019 sekundy a obsadili 4. miesto. Pre dvojku to
bola ich posledná sezóna v juniorskej kategórii, kde sa nestratili a ukázali
ich kvality. Podarilo sa im vyjazdiť dva štvrté miesta v SPJ a jeden SPJ
vyhrali v nemeckom Wintenbergu.

ŠPORTOVÁ STREĽBA:
PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI
MENO A PRIEZVISKO

DISCIPLÍNA PODUJATIE UMIESTNENIE

TRÉNER

1

nrtm. Juraj TUŽINSKÝ

VzPi 60

EH

4.miesto.

kpt. Marko

2

por. Bc. Peter BALÁŽ

VzPi 60

SU

17.miesto

kpt. Marko

3

čat. Patrik JÁNY

VzPu 60

SP

3.miesto.

4

z. Matej MEDVEĎ

VzPu60

SU

3.miesto - tím

5

des. Ondrej HOLKO

VzPu60,
LM 60, LM
3x40

M-SR

1.miesto

čat. Baláž,
z. Jahvodkova
čat. Baláž,
z. Jahvodkova
čat. Baláž,
z. Jahvodkova

PODPOROVANÍ ŠPORTOVCI
MENO A PRIEZVISKO
1

Marek KOSTÚR

DISCIPLÍNA PODUJATIE UMIESTNENIE
VzPi mix

SU

11.miesto

TRÉNER
z. Kiss / Pi
čat. Baláž,

2

Štefan ŠULEK

VzPu 60

SU

3.miesto - tím

z. Jahvodkova /
Pu
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RTC 2019 sa pre vo VŠC zaradených športovcov streľby niesol
v duchu prípravy na vrcholné podujatia s cieľom zisku miestenky na OH
2020. Tohto roku sa konali Európske hry v bieloruskom Minsku a štyri
svetové poháre, kde sme cestovali s vidinou dosiahnutia miestenky na OH.
Skupina puška – puškári sa počas sezóny pripravovala v Banskej
Bystrici a na strelnici v Príbelciach. Najlepšie umiestnenie dosiahol čat.
Patrik JÁNY na SP v Rio de Janeiro, kde sa umiestnil na 3. mieste a zároveň
vybojoval miestenku na OH 2020. Svoju vysokú výkonnosť potvrdzoval počas
celej sezóny, čo mu v konečnom zúčtovaní vynieslo 7. miesto v Európskom
rebríčku a účasť vo finále SP. Vyzdvihnúť treba aj jeho prvé miesto na
svetovej Univerziáde a tretie miesto v družstvách, na ktorom sa podieľali aj z.
Matej MEDVEĎ a podporovaný športovec Štefan ŠULEK. Mrzí len vystúpenie
na ME, kde sa pod slabší výkon športovcov podpísala dlhá sezóna aj napriek
kvalitnej záverečnej príprave v dejisku šampionátu. Des. Ondrejovi HOLKOVI
sa nepodarilo nominovať na ME aj vzhľadom na zmeny v tréningovom
procese.
Skupina pištoľ – stavala už tradične najmä na nrtm. Jurajovi
TUŽINSKOM, od ktorého sa čaká zisk miestenky na OH 2020. Najbližšie
k nej bol na SP Rio kde sa mu už tradične darí a EH Minsk. Na vrcholných
podujatiach potvrdzuje vysokú výkonnosť no zatiaľ sa mu miestenku na OH
2020 získať nepodarilo. Pri zachovaní vysokej výkonnosti veríme, že
v nasledujúcej sezóne sa mu to podarí. Pomôcť by mu v tom mala aj
spolupráca so športových psychológom. Por. Peter BALÁŽ zaostal za svojimi
i našimi očakávaniami v tejto sezóne na vrcholných podujatiach. Očakávalo
sa od neho umiestnenie okolo 20. miesta na HME alebo SP, keďže počas
sezóny zaznamenával kvalitné výkony v domácom prostredí. Podporovaný
športovec Marek KOSTÚR dosahoval už v priebehu roka viacero úspechov
v novej disciplíne VzPi mix, kde na Svetovej univerziáde obsadil so svojou
kolegyňou výborné 11. miesto. Marek sa v prvej sezóne medzi mužmi
nestratil a ukázal, že do budúcna sa sním dá počítať, ako členom
reprezentačného družstva. Pištoliari prechádzajú novým formátom
vrcholných podujatí, keď strieľajú len jednu disciplínu (VzPi60), čo značne
zvyšuje tlak na psychiku športovca.
V nasledujúcej sezóne bude všetko úsilie smerované k zisku ešte minimálne
jednej miestenky na OH 2020 a následne k príprave na samotné OH 2020.
Adepti na zisk miestenky absolvujú ešte dva preteky a to HME Wroclaw
a Európsku kvalifikáciu v Plzni.
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VODNÝ SLALOM:
PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI
MENO A PRIEZVISKO

DISCIPLÍNA PODUJATIE UMIESTNENIE

TRÉNER

1

z. Michal MARTIKÁN

C1

SP celkovo

3. miesto

z. J. Martikán

2

z. Alexander SLAFKOVSKÝ

C1

MS

4. miesto

z. S. Gejdoš

3

čat. Martin HALČIN

K1

SP celkovo

20. miesto

rtm. J. Šajbidor

4

z. Jakub GRIGAR

K1

MS

10. miesto

npor. T. Mráz

5

z. Marko MIRGORODSKÝ

C1

6

z. Monika ŠKÁCHOVÁ

C1

7

z. Elena KALISKÁ

K1

8

Michaela HAŠŠOVÁ

K1

9

z. Eliška MINTÁLOVÁ

K1

10

z. Simona GLEJTEKOVÁ

C1

11

z. Simona MACEKOVÁ

C1

z. S. Gejdoš
ME

6 miesto

Npor. T. Mráz

MS U23

3. miesto

z. P. Mráz /
npor. T.Mráz

MS

37. miesto

MSJ

nenominovala

z. P. Mráz

sa
SP celkovo

9. miesto

P. Cibák ml
z. P. Cibák

MSJ

nenominovala
sa

ME U23

5. miesto

P. Cibák ml.
z. P. Cibák

PODPOROVANÍ ŠPORTOVCI
MENO A PRIEZVISKO

DISCIPLÍNA PODUJATIE UMIESTNENIE
C1

1

Martin DODOK

2

Adam GONŠENICA

3

Lucia MURZOVÁ

4

Juraj MRÁZ

5

Miroslav KOŘÍNEK

6

Matúš ŠTAFFEN

K1

7

Ivana CHLEBOVÁ

C1, K1

8

Patrik JURÍČEK

K1

MS U23

9. miesto

TRÉNER
R. Vajs / npor.T.
Mráz

K1

ME U23

10. miesto

P. Cibák ml /
z.P. Cibák

K1

MSJ

nenominovala
sa

C1

MSJ

7. miesto

z. P. Cibák
R. Vajs / npor.
T. Mráz

C1

MSJ

nenominoval

R. Vajs / npor.

sa

T. Mráz

MSJ

18. miesto

z. P. Cibák

MEJ

8. miesto

z. P. Mráz

MSJ

nenominovala
sa

z. P. Cibák
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Na začiatku RTC 2019 sa po jarných prípravných pretekoch pre vo
VŠC zaradených športovcov naplno rozbehol nominačný proces do
reprezentačných družstiev všetkých vekových kategórií. Do A tímu SR sa z
VŠC DUKLA prebojovalo 7 lodí z 12 možných. Do tímu sa oproti minulému
roku nedostali M. Mirgorodský (spôsobené znížením počtu lodí zo štyroch na
tri), M. Haššová a Simona Glejteková.
Sezóna pre RD sa začala na prelome mája a júna na ME vo
francúzskom Pau. Na týchto ME sme získali jedno finálové umiestnenie (6.
miesto z. M. MIRGORODSKÝ). Ďalej pokračovala sezóna tromi kolami SP,
kde sa najviac darilo z. A. SLAFKOVSKÉMU, ktorý si vyjazdil jedno tretie
miesto v slovinskom Tacene. Z. Michal MARTIKÁN sa umiestnil na 3. mieste
v celkovom SP, čo ukazuje jeho stále vysokú športovú výkonnosť.
Na MEJ a U23, ktoré sa konali v L. Mikuláši získali vo VŠC zaradení
talentovaní športovci spolu 9 medailí, z toho tri v OH disciplínach a ďalšie
štyri finálové umiestnenia. Z. J. GRIGAR sa stal majstrom Európy do 23
rokov, z. Marko MIRGORODSKÝ získal striebro a z. Eliška MINTÁLOVÁ
bronz. V súťaži hliadok sme získali šesť medailí (1-2-3).
Mládežníci mali svoje vrcholné preteky na MSJ a U23 v Krakowe, kde
sme získali v individuálnych disciplínach jednu bronzovú medailu a to vďaka
z. Monike ŠKÁCHOVEJ a dve finálové umiestnenia (10. miesto z. E.
Mintálová, 9. miesto M. Dodok) čím sme zaostali za očakávaniami.
V tímových pretekoch sme získali dve strieborné medaily.
Absolútnym
vrcholom
vodno-slalomárskej
sezóny
boli
MS
v španielskom La Seu d´Urgell, ktoré sa konali posledný septembrový týždeň.
Hlavným cieľom bolo vyjazdenie štyroch OH miesteniek pre SR. Podarili sa
vyjazdiť tri, všetky zásluhou športovcov VŠC DUKLA (A. Slafkovský, J.
Grigar, E. Mintálová). V C1 ženy sa tento cieľ nepodarilo naplniť, keď zlyhali
všetky tri dievčatá a posledná šanca bude na ME 2020 v Londýne.
Celkovo sme na týchto MS získali v súťaži tímov jedno zlato v 3xC1,
keď kanoisti zvíťazili deviatykrát v rade, štvrté miesto 3xC1 ženy a šieste
miesto 3xK1 ženy. V OH disciplínach dve finálové umiestnenia zásluhou z. A.
SLAFKOVSKÉHO a z. J. GRIGARA. MS boli zároveň aj tretími pretekmi
internej kvalifikácie na OH, v ktorej to majú športovci VŠC veľmi dobre
rozbehnuté. V K1 muži si zabezpečil postup na OH 2020 z. J. GRIGAR a
náhradníkom sa stal čat. Martin HALČIN. V K1 ženy vedie nomináciu
z Eliška MINTÁLOVÁ, ale víťazstvo bude musieť ešte potvrdiť na ME 2020. V
C1 muži je kvalifikácia podľa očakávaní najvyrovnanejšia a výsledkovo
najkvalitnejšia. O víťazovi sa rozhodne na ME 2020.
Počas celej sezóny stáli reprezentanti VŠC Dukla - vodný slalom
pravidelne na stupňoch víťazov a získali spolu 13 medailí z vrcholných
majstrovských podujatí (3-5-5), z toho 4 v individuálnych disciplínach (1-12) a 9 zo súťaží tímov (2-4-3).
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VZPIERANIE:
PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI
MENO A PRIEZVISKO

DISCIPLÍNA PODUJATIE UMIESTNENIE

1

des. Matej KOVÁČ

dvojboj

ME

14. miesto

2

rtn. Richard TKÁČ

dvojboj

ME

17. miesto

3

z. Karol SAMKO

dvojboj

MS

22. miesto

4

z. Radoslav TATARČÍK

dvojboj

ME

16. miesto

5

slob. Ondrej KRUŽEL

dvojboj

ME

17. miesto

6

slob. Peter POLÁČEK

dvojboj

ME

16. miesto

7

z. Ivana HORNÁ

trojboj

MS - NOH

2. miesto

TRÉNER
kpt. Rudolf
Lukáč
kpt. Rudolf
Lukáč
kpt. Rudolf
Lukáč
kpt. Rudolf
Lukáč
kpt. Rudolf
Lukáč
por. Miroslav
Janíček
Horný

PODPOROVANÍ ŠPORTOVCI
MENO A PRIEZVISKO

DISCIPLÍNA PODUJATIE UMIESTNENIE
Nenominoval

por. Miroslav

sa

Janíček

1

Samuel PAULUS

dvojboj

MSJ

2

Sebastián CABALA

dvojboj

MEJ

7. miesto

dvojboj

MSJ

10. miesto

3

Ján Marek
TREBICHAVSKÝ

TRÉNER

Nenominoval

4

Viktória MALČEKOVÁ

dvojboj

MSJ

5

Nina RONDZÍKOVÁ

dvojboj

ME

14. miesto

6

Vladimír ŠKAPEC

dvojboj

MEJ

15. miesto

7

Tomáš ROMAŇÁK

dvojboj

MSJ

7. miesto

sa

kpt. Rudolf
Lukáč
kpt. Rudolf
Lukáč
por. Miroslav
Janíček
por. Miroslav
Janíček
por. Miroslav
Janíček
por. Miroslav
Janíček

Napriek kvalitnému zabezpečeniu športovej prípravy pre vo VŠC
zaradených športovcov tak zo strany VŠC, ako aj zo strany SZV sa
nepodarilo dosiahnuť viditeľnejší výsledok. V kvalifikácii na OH 2020 zostali
2 reprezentanti, ktorí pre dokončenie kvalifikácie na OH 2020 potrebujú
okrem 2 štartoch na medzinárodných turnajoch aj potrebnú dávku šťastia.
Rtn. Richard TKÁČ bojuje o miestenku s ďalšími 3 Európanmi a z. Karol
SAMKO až s 10 Európanmi. Napriek tomu sme presvedčení, že kvalifikáciu
je potrebné dokončiť. Po dlhých rokoch pomerne kvalitných výkonov nášho
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mužského seniorského kádra sa dostávame, pomaly, ale isto, k potrebe
generačnej výmeny.
Priemerný vek vo VŠC zaradených športovcov
vzpierania na MS 2019 bol 31,3 roku. Obdobná situácia nastane budúci rok
aj v juniorskej vekovej kategórii. Preto pokračujeme v zdokonaľovaní nového
tréningového systému, ktorý za obdobie posledného roku nám ukázal nie len
svoje silné stránky, ale aj svoje úskalia s ktorými sa bude potrebné
vysporiadať. Tréningová skupina mladých talentovaných športovcov je
rôznorodá čo do športových odvetvi, vekových skupín, pohlavia ako
i početnosti osobných trénerov. V ďalšom období je ale potrebné skvalitniť
informovanosť športovcov v oblasti svojich povinností voči WADA.

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE:
PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI
MENO A PRIEZVISKO

DISCIPLÍNA

PODUJATIE

UMIESTNENI
E

TRÉNER
z. Matej

1

z. Petra VLHOVÁ

OS

MS

1.miesto

Gemza
Livio Magoni
z. Tomáš

2

z. Adam ŽAMPA

Slalom

MS

6. miesto
team

Žampa
Romain
Velez

3

z. Matej FALÁT

Slalom

MS

6. miesto

Marian

team

Malek
z. Tomáš

4

z. Andreas ŽAMPA

OS

SP

40. miesto

Žampa
Romain
Velez

PODPOROVANÍ ŠPORTOVCI

MENO A PRIEZVISKO

DISCIPLÍNA

PODUJATIE

UMIESTNENIE

TRÉNER
z. Boris

1

Tereza JANČOVÁ

Slalom

MSJ

neštartovala

Anton
z. Zuzula
Timotej
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PODPOROVANÍ ŠPORTOVCI
z. Boris
2

Klaudia NEMCOVÁ

Slalom

MSJ

Anton
neštartovala

z. Zuzula
Timotej
z.Boris

3

Rebeka JANČOVÁ

Slalom

M-SR

1. miesto

Anton
z.Zuzula
Timotej

4

Ján SANITRÁR

Slalom

EYOWF

19. miesto

Sanitrár Ján

5

Adam LASOK

Slalom

EYOWF

40. miesto

Sanitrár Ján

6

Samuel VIGAŠ

Slalom

MSJ

neštartoval

7

Miroslav JAROŠČÁK

Slalom

MSJ

neštartoval

Siráň
Vladimír
Kutlík Matej

Vo VŠC zaradení športovci zjazdového lyžovania sa pripravovali vo
viacerých treningových skupinách. Z. Petra VLHOVÁ a jej tím, z. Adam
ŽAMPA a z. Andreas ŽAMPA a tím a z. Matej Falát a tím. Tieto tri družstvá
pracovali samostatne počas celej lyžiarskej sezóny.
Vynikajúce výsledky dosiahla z. Petra VLHOVÁ, ktorá na MS 2019 vo
švédskom Are získal 3 cenné kovy a titul majsterky sveta v obrovskom
slalome, čo je historickým zápisom slovenskej lyžiarky. Jej minuloročná
vysoká výkonnosť sa prejavila aj celkovým 2. miestom v celkovom hodnotení
SP, čo je takisto historický výsledok pre slovenské lyžovanie. Výsledky mužov
neboli na dobrej úrovni a v ďalšom priebehu roka 2019 tak prišlo k zmene
členov realizačného tímu.
Podporovaní športovci sa pripravovali tak isto v nezávislých
družstvách. Ján Sanitrár a Adam Lasok - tréner Ján Sanitrár st., Samuel
Vigaš - tréner Vladimír Siráň, Miroslav Jaroščák - tréner Matej Kutlík, Tereza
Jančová, Rebeka Jančová, Klaudia Nemcová - tréneri Timotej Zuzula ,Miriam
Poprocká, Anton Boris.
Dosiahnuté výsledky podporovaných športovcov však nenaplnili
očakávania a v ďalšom priebehu roka 2019 sme rozhodli o zaradení do VŠC
len tých športovcov zjazdového lyžovania, ktorí budú akceptovať systém
prípravy trénerov zjazdového lyžovania, ktorí majú dôveru vedenia VŠC a sú
ochotní akceptovať ich požiadavky na tréningový proces mladých
talentovaných športovcov.
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RÔZNE:
PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI
MENO A PRIEZVISKO

DISCIPLÍNA PODUJATIE UMIESTNENIE

TRÉNER

1

z. Marian JUNG

F500

MS

2.miesto

2

z. Monika CHOCHLÍKOVÁ

Majstrovstvá
sveta v
kickboxe

MS

1.miesto

3.

z. Alžbeta BAČÍKOVÁ

Scratch.

MS

8.miesto

Peter Bačík

4

des. Denis HORVÁTH

Zápasenie

ME U23

16. miesto

Leoš Drmola

5

z. Boris MAKOEV

Zápasenie

MS

24. miesto

6

z. Akhsarbek GULAEV

Zápasenie

ME U23

1.miesto

7

z. Alexandra Longová

Lukostreľba

MS

Bc.Tomáš
Tadlánek

17-32. miesto Matej Miškovský

PODPOROVANÍ ŠPORTOVCI
MENO A PRIEZVISKO

DISCIPLÍNA PODUJATIE UMIESTNENIE

TRÉNER

1

Alica LICHANCOVÁ

M. päťboj

ME štafety

8. miesto

z. Dušan Poláček

2

Leoš DRMOLA ml.

Zápasenie

MS

17. miesto

z.Leoš Drmola st.

3

Norbert ŠIPKA

Zápasenie

MSJ

neúčasť

z. Leoš Drmola st

4

Tamás SOÓS

Zápasenie

MS

neúčasť

z. Leoš Drmola st

5

Patrik HALGAŠ

motokros

ME

4 miesto

6

Jessica TRIEBEĽOVÁ

Box

MSJ

neúčasť

7

Andrej ANTOŠKA

Bedminton

European
ranking

5.miesto

Musíme konštatovať, že RTC 2019 nevyšiel podľa predstáv zaradeným
športovcom zápasenia, keď ani jednému sa nepodarilo prebojovať do
semifinále jednotlivých turnajov.
z. Marián JUNG splnil hlavný výkonnostný cieľ a to získať medailu na
MS v roku 2019. Marián potvrdil vysokú športovú výkonnosť a príslušnosť k
svetovej špičke.
V seriály MS prvé preteky v Talianskom Borette poznamenalo daždivé
počasie pred podujatím čo spôsobilo vysokú hladinu rieky Pád. Na hladine
plávalo veľa driev, ktoré boli dôvodom havárie v poslednej jazde. Táto udalosť
poznamenala nasledovné účinkovanie v ďalšom priebehu MS. Už to bola len
stíhacia jazda prepletená nezvyčajne veľa technickými problémami. Štvrté
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miesto v More, dva krát druhé miesto v Cremone aj Ternopile. No nekonečné
testovanie a príprava nakoniec priniesla ovocie na poslednom podujatí
v Jedovniciach, kde Marián vyhral všetko od kvalifikácie až do poslednej
finálovej jazdy a v celkovom poradí vybojoval striebornú medailu.
Z. Alexandra Longová v halovej sezóne absolvovala len súťaže v rámci
Slovenska, a to jednotlivé kolá slovenského pohára a Majstrovstvá
Slovenska, kde obhájila minuloročný titul. V harmonograme terčovej sezóny
boli naplánované všetky štyri kolá svetového pohára. Vrcholom mali byť
podujatia MS a Letná Univerziáda. Terčovú sezónu odštartovala na
prípravnom sústredení v krytej športovej hale, ktorá jej umožnila kvalitnú
prípravu pred prvou súťažou v sezóne – European Grand Prix v Bukurešti,
kde sa jej podaril kvalitný bodový nástrel. Na letnej Univerziáde obsadila 17.
miesto, ktoré považujeme za neuspokojivé. Sezónu 2019 ukončila z.
Alexandra LONGOVÁ súťažou - finále Central European Cup, kde o bod
minula vlastný dlhoročný slovenský rekord a zvíťazila v kategórii OL ženy aj
OL open medzi mužmi. V nadchádzajúcej sezóne je potrebné vyvarovať sa
chybám a dopriať si dostatočnú objemovú streleckú prípravu pred súťažou
a vytvoriť tak psychickú pohodu, ktorá je kľúčovým faktorom pre
dosiahnutie kvalitného výkonu.
Z. Alžbeta BAČÍKOVÁ v roku 2019 absolvovala 19 medzinárodných
dráhových pretekov vrátane SP, ME a MS. Tiež štartovala na šiestich
medzinárodných cestných pretekoch, pričom sa predstavila aj na
Európskych hrách, na Majstrovstvách Európy i na Majstrovstvách sveta na
ceste. Na konci roka 2019 figurovala v Scratch-i (NOH disciplína) vo
Svetovom rebríčku na skvelej 3. priečke. V letnom období menovaná
absolvovala medzinárodné preteky kategórie Cl.1 a Cl.2 za účelom zbierania
UCI bodov potrebných ku kvalifikácií na SP. Opäť sa jej to podarilo cez
individuálny rebríček, nie rebríček krajín.
Z. Monika CHOCHLÍKOVÁ vo februári vyhrala Majstrovstvá Slovenska
v thajskom boxe a nominovala sa na Majstrovstvá sveta v thajskom boxe.
V apríli absolvovala 2 profesionálne zápasy (1x 3x3min, 1x 5x2min).
V Trenčíne sa jej podarilo zápas vyhrať, zatiaľ čo v Žiline prehrala. V lete sa
zúčastnila Majstrovstiev sveta v thajskom boxe, ktoré sa konali 1928.7.2019 v Thajsku. V kategórii s 15 ďalšími bojovníčkami sa jej podarilo
vyhrať 2 zápasy a umiestniť sa na 3. mieste. V októbri potvrdila z. Monika
CHOCHLÍKOVÁ svoju formu a stala sa majsterkou sveta v kickboxe.
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ZMLUVNÍ ŠPORTOVCI VŠC DUKLA
V súlade so zákonom č. 440/2015 Z.z. (Zákon o športe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov), na základe zmlúv o amatérskom vykonávaní
športu vo VŠC a zmlúv o príprave talentovaných športovcov vo VŠC bolo
povoľované vykonávanie športovej činnosti za VŠC športovo talentovanej
mládeže (zmluvní športovci, ďalej len „z. š.“), ktorých VŠC v roku 2019
podporovalo trénersky, metodicky, organizačne, materiálne i technicky.
Z dosiahnutých výsledkov treba vyzdvihnúť predovšetkým medailové
umiestnenia zmluvných športovcov VŠC na majstrovstvách sveta juniorov,
majstrovstvách Európy juniorov a svetovej univerziáde:

Prehľad medailových umiestnení zmluvných športovcov VŠC DUKLA
BANSKÁ BYSTRICA získaných na SU, MSJ, MEJ v roku 2019

Šport

Miesto
Umiestne
Meno
podujatia
nie
MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV

Vodný slalom

Krakow (POL)

2.

Martin DODOK

Vodný slalom

Krakow (POL)

2.

Ivana CHLEBOVÁ

Karate
Vodný slalom
Vodný slalom
Vodný slalom
Vodný slalom
Sane
Vzpieranie
Vzpieranie

Športová
streľba

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV
Aalborg (DEN)
3.
Tomáš KÓSA
Liptovský
1.
Juraj MRÁZ
Mikuláś
Liptovský
2.
Matúš ŠTAFEN
Mikuláś
Liptovský
3.
Ivana CHLEBOVÁ
Mikuláś
Liptovský
3.
Ivana CHLEBOVÁ
Mikuláś
Sant Moritz
3.
Marián SKUPEK
(SUI)
Sebastián
Eilat (ISR)
3.
CABALA
Sebastián
Eilat (ISR)
3.
CABALA
SVETOVÁ UNIVERZIÁDA
Neapol (ITA)

3.

Štefan ŠULEK

Disciplína
3x C1,
do 23 rokov
3x C1,
juniorky
kumite
3xC1 Juniori
3xK1 Juniori
3xC1 Juniorky
3xK1 Juniorky
Jednosedadlové sane
dvojboj
nadhod

Družstvá VzPu 60
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Stanovené ciele VŠC na r. 2019
Celkovo získalo VŠC v kalendárnom roku 2019 na majstrovstvách
sveta, majstrovstvách Európy, svetových vojenských hrách, svetovej
univerziády,
akademických
európskych
hrách
bojových
športov,
majstrovstvách sveta juniorov a majstrovstvách Európy juniorov 36
medailových umiestnení, čím o viac ako 33% prekročilo predpoklad.

Počet získaných medailí a umiestnení športovcov VŠC DUKLA
BANSKÁ BYSTRICA v roku 2019

Súťaž

Zlato

Striebro

Bronz

Súčet

MS
ME
SVH
SU
AEH
MSJ
MEJ
SPOLU

5
1
1
2
9

3
3
2
2
3
13

2
1
1
1
1
8
14

10
4
3
2
1
3
13
36
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Prehľad medailových umiestnení športovcov VŠC DUKLA Banská
Bystrica získaných na MS, ME, SVH, SU, AEH, MSJ, MEJ v roku 2019

Názov
podujatia

Miesto
podujatia

Meno

Umiestnenie

Disciplína

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE

MS

Aare (SWE)

1.

Petra VLHOVÁ

obrovský slalom

2.

Petra VLHOVÁ

alpská kombinácia

3.

Petra VLHOVÁ

slalom

BIATLON
MS

Ostersund (SWE)

1.

Anastasija KUZMINA

rýchlostné preteky

LMS

Minsk (BLR)

1.

Martin OTČENÁŠ

stíhacie preteky

VODNÝ SLALOM
MS

MSJ

MEJ

MEJ

La Seu Urgel (ESP)

Krakow (POL)

Liptovský Mikuláš

1.

Michal
MARTIKÁN,
Alexander
SLAFKOVSKÝ

3x C1

2.

Marko MIRGORODSKÝ,
Marin DODOK

3x C1

2.

Ivana CHLEBOVÁ

3x C1

3.

Monika ŠKÁCHOVÁ

C1

1.

Jakub GRIGAR

K1

1.

Juraj MRÁZ

3x C1

2.

Eliška MINTÁLOVÁ
Simona MACEKOVÁ

3x K1

2.

Matúš ŠTAFEN

3x K1

2.

Marko MIRGORODSKÝ

C1

3.

Eliška MINTÁLOVÁ

K1

3.

Monika ŠKACHOVÁ
Simona MACEKOVÁ

3x C1

3.

Ivana CHLEBOVÁ

3x C1

3.

Ivana CHLEBOVÁ

3x K1

Liptovský Mikuláš

ATLETIKA
SVH

WUHAN

2.

Martina HRAŠNOVÁ

Hod kladivom
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Názov
podujatia

Miesto
podujatia

Meno

Umiestnenie

Disciplína

2.

Tomáš VESZELKA

Trojskok

3.

Miroslav ÚRADNÍK

Chôdza

KARATE
ME
MEJ

Guadalajara
(ESP)
Aalborg (DEN)

3.

Ingrid SUCHÁNKOVÁ

kumite

3.

Tomáš KÓSA

Kumite

ŠPORTOVÁ STREĽBA

SU

1.

Patrik JÁNY

VzPu 60

3.

Patrik JÁNY
Štefan ŠULEK
Matej MEDVEĎ

Družstvá VzPu 60

3.

Marián SKUPEK

Jednosedadlové
sane

Neapol (ITA)

Sane
MEJ

Sant Moritz (SUI)

VZPIERANIE
MEJ

Eilat (ISR)

3.

Sebastián CABALA

dvojboj

Eilat (ISR)

3.

Sebastián CABALA

nadhod

VODNÝ MOTORIZMUS
MS

Jedovice (CZE)

MS
ME

Sarajevo(BIH)
Bangkok
Záchreb (HR)

MS

Helsinborg

ME

Kaunas (LT)

2.

Marian JUNG

F 500

KICKBOX/MURAY THAI
1.
2.
1.

Monika
CHOCHLÍKO
VÁ

Kick-box
Muay Thai

VZPIERANIE
2.
2.
2.
2.

Ivana HORNÁ

Mŕtvy ťah
Mŕtvy ťah
Tlak na lavičke
Trojboj

Zámer roka 2020
Zabezpečiť profesionálnu starostlivosť a prípravu vrcholových
športovcov pre štátnu športovú reprezentáciu a reprezentáciu OS SR s
cieľom prípravy na plnenie nominačných kritérií, reprezentácie a
dosahovania popredných umiestnení na OH, MS, ME, MSJ, MEJ, MS CISM
ako aj iných medzinárodných a celoštátnych súťažiach, v súlade so Zákonom
o športe č. 440/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Cieľ roka 2020
Cieľom VŠC je zabezpečiť štátnu športovú reprezentáciu vo vybraných
športových odvetviach. S podporou MO SR, v spolupráci s národnými
športovými zväzmi, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a
SOŠV zabezpečovať prípravu vybraných športovcov a plniť nominačné ciele a
stanovené hlavné úlohy na OH MS, ME, súťaže CISM.
Priority roka 2020:
a) vytvoriť a skvalitniť tréningové, materiálové a sociálne podmienky
pre individuálne športové odvetvia, ktoré sú v súlade s národným
programom rozvoja športu v SR zaradené do systémovej podpory štátu, s
prioritou rekonštrukcie Štadióna SNP v Banskej Bystrici,
b) využívaním HŠP (harmonogramov športovej prípravy) vo VŠC
optimalizovať finančné prostriedky pre jednotlivcov, ale aj realizačné tímy s
neustálou individuálnou kontrolou tréningového procesu športovcov a
kontrolou metodiky riadenia tréningového procesu u trénerov,
c) rozšíriť kvalitnejšiu spoluprácu so športovými zväzmi pri výbere
športových odborníkov a športovcov v súlade s jasnými kritériami rezortných
stredísk pre ich zaradenie,
d) zabezpečenie starostlivosti o zverený hnuteľný a nehnuteľný
majetok (budovy, zariadenia, telovýchovné objekty, pozemky) s maximálnym
využitím pre zlepšenie športovej výkonnosti,
e)

vyšpecifikovať kandidátov účasti na OH Tokio 2020,

f) zabezpečiť prípravu a účasť vrcholových športovcov pre športovú
reprezentáciu OS SR na medzinárodných podujatiach organizovaných
medzinárodnou radou vojenského športu CISM,
g) dosahovať popredné umiestnenia na Olympijských hrách,
majstrovstvách sveta a majstrovstvách Európy,
h)
zabezpečiť zdravotnú a liečebno-preventívnu starostlivosť v
primárnej a špecializovanej oblasti telovýchovného lekárstva,
ch)
spoluorganizovať športové podujatia pre domácich a
zahraničných športovcov, s cieľom dostať VŠC do povedomia ľudí doma
i v zahraničí a prostredníctvom nich šíriť dobré meno Slovenskej republiky
a OS SR,
i) podieľať sa na výchove a zabezpečení talentovanej mládeže s
možnosťou kontinuálneho prechodu z mládežníckych kategórií do
seniorskej kategórie,
j) vytvárať podmienky na spoluprácu so športovými zväzmi,
športovými klubmi, združeniami a organizáciami v oblasti športu s cieľom
poskytnutia profesionálnych podmienok pre najlepších talentovaných
športovcov, aby bola zabezpečená kontinuita ich výkonnostného cieľu.
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Merateľné ukazovatele roka 2020
Celkový plánovaný počet získaných medailových umiestnení
z vrcholných svetových a európskych podujatí – OH, MS, ME, MSJ, MEJ, MS
CISM – v roku 2020 je 27.

Porovnanie plnenia merateľných ukazovateľov minulých rokov
s r. 2019 a plánované merateľné ukazovatele r. 2020
Názov
ukazovateľa/rok
Počet
medailových
umiestnení na
vrcholových
podujatiach

Typ

výstup

Merná
jednotka

počet

Hodnota

R-4
2015

R-3
R-2
R-1
R
R+1
2016 2017 2018 2019 2020

Plánov
aná

23

20

25

27

27

Skutoč
ná

33

37

31

33

36

27
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8. Hodnotenie a analýza vývoja v roku 2019
V prvých mesiacoch roka 2019 sa činnosť VŠC DUKLA Banská
Bystrica v spolupráci s Národnými športovými zväzmi zamerala najmä na
zabezpečenie prípravy a účasti našich športovcov na MS v zjazdovom
lyžovaní, biatlone a sánkovaní.
Dovolíme si konštatovať, že v tomto období ročného tréningového cyklu
2019 sme zaznamenali vynikajúce výsledky a to hlavne vďaka nežnému
pohlaviu. Hneď v prvom súťažnom vrchole roka 2019 zaznamenala
vynikajúce výsledky z. Petra VLHOVÁ, ktorá na MS v zjazdovom lyžovaní vo
švédskom Aare získala 3 cenné kovy (zlato, striebro, bronz) a stala sa
majsterkou sveta v obrovskom slalome. Výsledkami počas celej zimnej
sezóny sa z. Petra VLHOVÁ zaradila medzi najlepšie zjazdárky súčasnosti
a bola jedinou vážnou konkurentkou v boji o celkový triumf v celkovom
hodnotení svetového pohára pre najlepšiu zjazdárku súčasnosti Mikaelu
Schiffrin. Z. Petra VLHOVÁ si svojimi výsledkami počas celej sezóny
vybojovala celkové 2. miesto v hodnotení svetového pohára, čo je historickým
umiestnením Slovenky v seriály svetových pohárov v zjazdovom lyžovaní.
Ďalším vrcholom RTC 2019 boli majstrovstvá sveta v biatlone, kde
svoju výkonnosť z predchádzajúcej olympijskej sezóny potvrdila z. Anastasija
KUZMINA, ktorá sa v rýchlostných pretekoch stala pre rok 2019 ďalšou
majsterkou sveta zaradenou do VŠC DUKLA Banská Bystrica a splnila si
tak jeden zo svojich celokariérnych cieľov. Bohužiaľ, jej zdravotná
indispozícia jej neumožnila naplno preukázať potenciál a v ďalšom priebehu
majstrovstiev sveta sa už nedokázala dostať na stupne víťazov.
Z dôvodu zdravotných problémov a následnej nedostatočnej
pripravenosti na plnenie stanovených úloh a cieľov športovej prípravy v RTC
2019/2020 sa z. Anastasija KUZMINA rozhodla k 31. októbru 2019 ukončiť
jej športovú kariéru. Riaditeľom VŠC jej bolo ponúknuté pracovné miesto
v organizačnej štruktúre riaditeľstva VŠC DUKLA Banská Bystrica. Pracovať
bude v oblasti marketingu a propagácie VŠC bezpochyby prínosom pre celé
VŠC DUKLA Banská Bystrica. Za dosiahnuté výsledky počas jej celej
športovej kariéry vo farbách VŠC DUKLA Banská Bystrica a hlavne
Slovenskej republiky sa jej aj touto cestou chceme poďakovať.
Medailovú zbierku roku 2019 sa podarilo športovcom VŠC DUKLA
Banská Bystrica rozšíriť aj na majstrovstvách Európy v karate, kde podala
vynikajúci výkon z. Ingrid SUCHÁNKOVÁ, ktorej sa v kategórii kumite do 61
kg podarilo získať bronzovú medailu a po rokoch zranení a stagnácie
opätovne potvrdila svoj potenciál. V karate sa športovcom zaradeným do
podpory VŠC DUKLA Banská Bystrica podarilo získať ďalší cenný kov, keď
podporovaný športovec Tomáš KÓSA získal bronzovú medailu.
V polovici mesiaca jún 2019 sa podarilo získať striebornú medailu na
majstrovstvách sveta v silovom trojboji z. Ivane HORNEJ v disciplíne mŕtvy
ťah a naplnila tak svoj výsledkový potenciál.
V prvej polovici roku 2019 sa okrem vyššie uvedeným športovcom
darilo aj iným vo VŠC DUKLA Banská Bystrica zaradeným športovcom,
z ktorých najviac vyčnievala z. Paulína FIALKOVÁ, ktorá sa v pretekoch
svetového pohára v biatlone umiestnila 5 x na stupni víťazov a v celkovom
hodnotení svetového pohára sa umiestnila na 6. mieste a na MS obsadila vo
vytrvalostných pretekoch 5. miesto.
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Napriek pozitívam prvej polovice roka 2019 musíme konštatovať aj
pokles výkonnosti dlhoročných výsledkových ťahúňov VŠC DUKLA Banská
Bystrica a to hlavne vodného slalomu, keď na ME, po prvý raz v histórii,
nezískali vo VŠC zaradení športovci vodného slalomu ani jeden cenný kov.
Z dôvodu nesplnenia stanovených cieľov na ME vo vodnom slalome
a vo vzpieraní sme v hodnotení plnenia stanovených cieľov v prvom polroku
2019 konštatovali obavu o splnenie celoročných stanovených cieľov. Vďaka
výkonnosti ďalších vo VŠC zaradených športovcov a to hlavne mladých
vodných slalomárov, ktorí na MEJ a MEU23 v Liptovskom Mikuláši a MSJ a
MSU23 v poľskom Krakove získali pre Slovensko 12 medailí, môžeme
konštatovať splnenie stanovených cieľov.
Veľmi dobrú výkonnosť a svoj potenciál preukázala z. Monika
ŠKÁCHOVÁ, ktorá na MSU23 získala bronzovú medailu v C1, z. Jakub
GRIGAR získal titul majstra Európy do 23 rokov v K1, z. Marko
MIRGORDSKÝ získal titul vicemajstra Európy do 23 rokov v C1 a z. Eliška
MINTÁLOVÁ získala na ME U23 bronzovú medailu. O splnenie stanovených
cieľov sa v roku 2019 zaslúžili aj z. Monika CHOCHLÍKOVÁ, ktorá sa stala
pre rok 2019 majsterkou sveta v Kick-boxe, ako aj z. Ivana HORNÁ, ktorá
získala na ME v silovom trojboji tri krát druhé miesto.
Veľmi dobrú výkonnosť v roku 2019 preukázala aj tréningová skupina
strelcov puškárov, ktorí na Svetovej univerziáde obsadili tretie miesto
v disciplíne družstvo. Člen tohoto družstva čat. Patrik JÁNY sa stal víťazom
svetovej univerziády v individuálnej súťaži a preukázal vysokú celoročnú
výkonnosť, ktorú potvrdil na svetovom pohári v brazílskom Riu de Janeiro,
kde obsadil 3. miesto a vybojoval si tak miestenku na OH 2020.
Napriek historickému neúspechu vodných slalomárov na ME 2019 sa
príslušníkom VŠC DUKLA Banská Bystrica z. Michalovi MARTIKÁNOVI a z.
Alexandrovi SLAFKOVSKÉMU podaril husársky kúsok a na MS spolu
s Matejom Beňušom potvrdili niekoľkoročnú dominanciu v disciplíne 3 x C1
a pre Slovensko a VŠC DUKLA Banská Bystrica vybojovali v tomto roku ďalší
titul majstrov sveta.
Svoju vysokú výkonnosť potvrdil aj z. Marián JUNG, ktorý získal
striebornú medailu na MS, čo po nevydarenom štarte sezóny a následnej
havárii nebolo vôbec samozrejmosťou.
Rtn. Martin OTČENÁŠ preukázal svoj potenciál v biatlone na
kolieskových lyžiach, keď v stíhacích pretekoch získal titul majstra sveta
a poukázal tak na možnosti jeho výsledkového zlepšenia aj v zimnom
biatlone.
V závere súťažného obdobia RTC 2019 sa darilo aj zaradeným
športovcom atletiky, ktorí na svetových vojenských hrách v čínskom
WUHAN-e získali dve strieborné a jednu bronzovú medailu (striebro: des.
Tomáš VESZELKA, nrtm. Martina HRAŠNOVÁ bronz: des. Miroslav
ÚRADNÍK) a po neúspešnom vystúpení na predošlých svetových vojenských
hrách 2015 v Južnej Kórei, tak opäť priniesli cenné kovy pre OS SR a MO SR
z najvýznamnejšieho športového podujatia profesionálnych vojakov.
Zabezpečenie športovej prípravy v zaradených športoch bolo okrem
bežného riadenia tréningového procesu trénermi VŠC zamerané aj na
metodicko - diagnostickú podporu tréningových skupín VŠC zamestnancami
Skupiny podporného tímu / Odbor riadenia športu (ďalej len „SPT/ORŠ“)
ako aj fyzioterapeutmi VŠC DUKLA Banská Bystrica podľa požiadaviek
trénerov.
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V oblasti organizácie a zabezpečenia športovej prípravy sme sa museli
vysporiadať hlavne s náhlym znížením rozpočtu VŠC na športovú prípravu
v prvých mesiacoch roka 2019. Vďaka aktivite R-VŠC a ÚSRK MO SR sa
však v mesiaci marec 2019 podarilo dorovnať výšku prideleného rozpočtu na
športovú prípravu do pôvodne predloženého rozpočtu VŠC na rok 2019.
Takéto náhle zníženie rozpočtu VŠC na športovú prípravu však vytvorilo
„nervozitu“ vo VŠC zaradených trénerov, pre ktorých sú jasne stanovené
pravidlá pre plánovanie športovej prípravy hlavným predpokladom
úspešného plánovania športovej prípravy s cieľom dosahovania stanovených
cieľov. Musíme konštatovať, že aj koniec roka 2019 bol v tejto oblasti
hektický a z dôvodu neschválenia rozpočtu VŠC na rok 2020 v stanovenom
termíne sa vo VŠC zaradení tréneri dozvedeli rozpočet tréningových skupín
na rok 2020, pridelený na základe dosiahnutých výsledkov v roku 2019, až
k 20. decembru 2019, čo hlavne v januári 2020, až do schválenia
harmonogramov športovej prípravy na rok 2020 zo strany NŠZ, môže
spôsobovať určité problémy pri vysielaní športovcov VŠC na tréningové
kempy. V roku 2019 sa nepodarilo dorovnať plánovaný rozpočet VŠC na rok
2019 v oblasti materiálneho vybavenia zaradených športovcov športovým
materiálom. Nepridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu VŠC na
športový materiál pre zaradených športovcov považujeme za dlhodobo
neudržateľný, nakoľko kvalitné materiálne vybavenie je jedným z
limitujúcich faktorov dosahovania popredných umiestnení vo VŠC DUKLA
Banská Bystrica zaradenými športovcami.
V personálnej oblasti sme v prvej polovici roka 2019 realizovali
personálne pohovory so športovcami zimných športov, ktorých pracovné
zmluvy boli uzavreté s platnosťou do 30. apríla 2019. Na obdobie dvoch
rokov bola predĺžená zmluva so z. Ivonou FIALKOVOU. Športovú kariéru
ukončil rtn. Matej KAZÁR – biatlon. Pre nesplnenie stanovených úloh
a cieľov bol k 31. marcu 2019 ukončený pracovný pomer so z. Jankou
VELĎÁKOVOU a z. Dankou VELĎÁKOVOU. K 31. máju 2019 bol pre
nesplnenie stanovených úloh a cieľov ukončený pracovný pomer so z.
Martinom JANKOVCOM. Od 1. apríla 2019 sme tak na uvoľnené tabuľkové
miesto vrcholového športovca prijali z. Borisa MAKOEVA, strieborného
medailistu z MS 2017 v zápasení a k 1. júnu 2019 Akhsarbeka GULAEVA,
piateho z ME 2018 v zápasení. Po ukončení súťažného obdobia RTC 2019
letných športov sme na základe realizovaných vyhodnotení RTC 2019
ukončili pracovný pomer s rýchlostnými kanoistami z. Miroslavom ZAŤKOM
a z. Ľubomírom BEŇOM. Pre neuspokojivé výsledky sme museli prehodnotiť
aj zaradenie Simony GLEJTEKOVEJ – vodný slalom. Na základe vlastnej
žiadosti sme nepredĺžili pracovný pomer so z. Martinom MAHĎAROM cestná cyklistika. Niekoľkoročné neplnenie stanovených úloh nás primälo aj
k uvoľneniu profesionálnych vojakov des. Ondreja KRUŽELA a rtn. Dušana
MAJDÁNA pre potreby ostatných zložiek OS SR. Menovaní sa momentálne
pripravujú na prevelenie k iným útvarom OS SR. Na uvoľnené miesta
zamestnancov - vrcholových športovcov vodného slalomu, rýchlostnej
kanoistiky a cyklistiky sme prijali mladého talentovaného športovca z.
Lukáša KUBIŠA, ktorého navrhol slovenský zväz cyklistiky na zaradenie do
VŠC, ako doplnenie do kontinentálneho cyklistického tímu DUKLA Banská
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Bystrica ako aj štyroch mladých talentovaných športovcov, ktorých
na zaradenie do VŠC DUKLA Banská Bystrica navrhla slovenská kanoistika
(z. Marko UJVÁRI – 5.miesto MSJ K2, z. Martin HVOJNÍK - 7. miesto MSJ
K1, z. Zsolt LIBAI - 5. miesto MSJ K4 a z. Martin DODOK - 9. miesto MSJ
C1).
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9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov
Na základe štatútu VŠC a jeho poslania je výstupom činnosti
vrcholový športovec, ktorý je pripravený svojimi výkonmi dosahovať výsledky
a umiestnenia na pretekoch a súťažiach doma i v zahraničí. Svojimi
úspešnými vystúpeniami je športovec reprezentantom OS SR a Slovenskej
republiky, a teda ich hlavným užívateľom je Slovenská reprezentácia, OS SR,
SOŠV a jednotlivé športové zväzy.
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Záverečné hodnotenie
V roku 2019 boli pripravovaní pre jednotlivé športové odvetvia
športovci - zamestnanci, profesionálni vojaci a zmluvní športovci, ktorí VŠC
reprezentovali v atletike, biatlone, bedmintone, boxe, cyklistike, džude,
gymnastike, karate, , kickboxe, modernom päťboji, motocyklistike plávaní,
sánkovaní, silovom trojboji, športovej streľbe, rýchlostnej kanoistike
thajskom boxe, vodnom motorizme, vodnom slalome, vzpieraní, zápasení a
zjazdovom lyžovaní. Svojimi výsledkami pomáhali Slovenskej republike a jej
občanom dostať sa hlbšie do povedomia v celosvetovom meradle a tiež
dvíhali národnú hrdosť občanov SR. V spolupráci so slovenskými športovými
zväzmi, MO SR, MŠVVaŠ SR, ŠCP, NŠC a SOŠV bola zabezpečená príprava
športovcov, smerujúca k vrcholným podujatiam roku 2019 na požadovanej
úrovni.
Na záver je možné konštatovať, že z pohľadu dosiahnutých výsledkov
sa športovcom VŠC podarilo nadviazať na veľmi úspešné výsledky z
vrcholných svetových podujatí predchádzajúcich rokov, keď na nich okrem
ostatných výborných finálových umiestnení získali 36 medailí a potvrdili
opodstatnenosť vrcholového športu v rezorte MO SR pre zabezpečenie štátnej
športovej reprezentácie Slovenska.
Úlohy roku 2019 z pohľadu zabezpečenia štátnej športovej
reprezentácie a ozbrojených síl boli splnené. Ich najvýznamnejšími nositeľmi
boli Alexander Slafkovský, Michal Martikán, Jakub Grigar, Marko
Mirgorodský, Monika Škáchová, Eliška Mintálová (vodný slalom), Peter Gelle
(rýchlostná kanoistika) Ingrid Suchánková, Tomáš Kósa (karate), Anastasija
Kuzmina, Paulína Fialková, Martin Otčenáš (biatlon), Patrik Jány, Juraj
Tužinský ( streľba) Martina Hrašnová, Stanislava Škvarková, Tomáš
Veszelka, Miroslav Úradník (atletika), Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie),
Marián Skupek ( sánkovanie) Marián Jung (vodný motorizmus), Sebastián
Cabala (vzpieranie), Ivana Horná (silový trojboj), Monika Chochlíková
(kickbox, thajský box) a mnohí ďalší.
V Banskej Bystrici 18. 3. 2020

riaditeľ VŠC DUKLA Banská Bystrica
pplk. Mgr. Roman Benčík
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